Ponedjeljak, 10. rujna 2001.

SLUŽBENE NOVINE

Stranica 1357 — broj 20

Općina Dobrinj
n.
Temeljem odredbi članka 9. Zakona o lokalnoj samou
pravi i upravi (»Narodne novine« broj 94/93) i odredbi
članka 4. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj
2/94) Vijeće Općine Dobrinj je na sjednici održanoj dana
2. kolovoza 1996. godine donijelo
ODLUKU
o grbu i zastavi Općine Dobrinj
Članak 1.
Ovom Odlukom se uređuje opis povijesnog grba i zastave
Općine Dobrinj (u nastavku teksta: grb i zastava), kao i na
čin zaštite njihove upotrebe.
Članak 2.
Grbom i zastavom predstavlja se Općina Dobrinj.
Članak 3.
Grb i zastava mogu se rabiti u obliku i prema opisu koji
su utvrđeni ovom Odlukom.
U grbu i zastavi ne može se ništa mijenjati ni dopunjava
ti.
Članak 4.
Zabranjeno je isticati dotrajali, poderani ili na drugi na
čin oštećen grb ili zastavu.
Članak 5.
Grb Općine je povijesni grb Dobrinja, kao trokutasti - srcoliki štit, u plavom polju, obrubljen zlatnom trakom. Na
zelenom brijegu stoji Justicija - božica pravde, zlatne kose,
srebrnim povezom preko očiju, u srebrnoj haljini sa zlatnim
pojasom. U desnoj ruci uspravno drži mač srebrne oštrice
zlatne drške, te u lijevoj ruci zlatnu vagu.
Likovno rješenje na kojem je prikazan grb čuva se u Dr
žavnom arhivu i prema njemu se oblikuju grbovi.
Članak 6.
Grb Općine rabi se:
1. Na službenim aktima Općinskog vijeća,
2. Na diplomama i poveljama te priznanjima koje dodje
ljuje Općinsko vijeće i predsjednik vijeća,
3. Za potrebe fizičkih i pravnih osoba ako je to u interesu
Općine.
Članak 7.
Zastava Općine Dobrinj je jednobojna, bijele boje, di
menzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim
odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi
se grb Općine obostrano obrubljen zlatnom trakom.
Članak 8.
Zastava se može isticati:

1. Prigodom obilježavanja Dana Općine,
2. Prigodom održavanja kulturnih, sportskih manifestaci
ja, javnih skupova,
3. Prilikom održavanja sjednica Općinskog vijeća,
4. U drugim prilikama, ako njezina upotreba nije u su
protnosti sa odredbama ove Odluke.
Članak 9.
Svečana zastava se čuva u uredu pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela.
Članak 10.
Ako se zastava Općine ističe uz zastavu Republike Hr
vatske, tada zastava Općine dolazi s desne strane gledano
s ulice prema zastavama.
Ako se zastava Općine ističe uz zastavu Primorsko-go
ranske županije, tada zastava dolazi s desne strane gledano
s ulice prema zastavama.
Ako se zastava Općine ističe uz zastave Republike Hr
vatske i Primorsko-goranske županije, tada zastava Općine
dolazi s desne strane, zastava Republike Hrvatske dolazi u
sredini, a zastava Županije s lijeve strane gledano s ulice
prema zastavama.
Članak 11.
Općinsko vijeće donosi Odluku o odobrenju uporabe gr
ba Općine fizičkim i pravnim osobama, uz pismeni zahtjev.
Uz zahtjev stranka prilaže:
1. Akt o registraciji poduzeća ili rješenje o samostalnoj
obrtničkoj radnji,
2. Popis,namjene za koju će se grb koristiti (ugradnju na
proizvod, izrada proizvoda kao suvenira, izrada grba, upo
raba u službenim aktima i dr.).
Članak 12.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja pročelnik
Upravnog odjela.
Članak 13.
Likovni prikaz grba, zastave i svečane zastave sastavni je
dio ove Odluke.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave, a ob
javit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske žu
panije.
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