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BROJ: 15A — Godina XII Varaždin, 22. svibnja 2004. List izlazi po potrebi

2004.

SLUÆBENO GLASILO VARAÆDINSKE ÆUPANIJE I GRADOVA:
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OPĆINA VISOKO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

5. Odluka o dodjeli nagrada Općine Visoko

6. Odluka o opisu i uporabi grba i zastave
Općine Visoko
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OPĆINA VISOKO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

5.

Na temelju odredbe članka 5, 8. i 17. Odluke o
ustanovljenju javnih priznanja Općine Visoko (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije« broj 12/04), Općinsko
vijeće Općine Visoko, na sjednici održanoj 18. svibnja
2004. godine, donosi

O D L U K U

o dodjeli nagrada Općine Visoko

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Visoko
dodjeljuje nagrade Općine Visoko u 2001, 2002, 2003.
i 2004. godini pravnim i fizičkim osobama zaslužnim
za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Općine,
te njeno promicanje u zemlji i svijetu.

Članak 2.

Nagrade Općine Visoko u 2001. godini:

Nagrada za životno djelu, u obliku Povelje sa
zlatnim znakom, na podlozi crkva Presvetog Trojstva,
dodjeljuje se:

- Franji Stričaku, svečeniku u mirovini.

Nagrada za iznimna dostignuća u proteklom
jednogodišnjem razdoblju, u obliku Povelje sa srebrnim
znakom, na podlozi stari mlin, dodjeljuje se:

- »Marketu - Mateković« d.o.o., Visoko, vl.
Mirko Mateković.

Nagradu za doprinos ugledu i promociji Općine
Visoko u zemlji i svijetu u obliku Povelje s brončanim
znakom, na podlozi Belina lipa, dodjeljuje se:

a) KUD-u »Braća Radić« Visoko,

b) Martinu Lakavečki.

Članak 3.

Nagrade Općine Visoko u 2002. godini:
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Nagrada za iznimna dostignuća u proteklom
jednogodišnjem razdoblju u obliku Povelje sa srebrnim
znakom, na podlozi stari mlin, dodjeljuje se:

- »Pilmes-Hegi« vl. Stjepan Hegedić, Presečno
Visočko.

Nagradu za doprinos ugledu i promociji Općine
Visoko u zemlji i svijetu u obliku Povelje s brončanim
znakom, na podlozi Belina lipa, dodjeljuje se:

- Udrugi stočara i mljekara Visoko.

Članak 4.

Nagrade Općine Visoko u 2003. godini:

Nagradu za iznimna dostignuća u proteklom
jednogodišnjem razdoblju u obliku Povelje sa srebrnim
znakom, na podlozi stari mlin, dodjeljuje se:

- »Gradnji - Havojić« vl. Ivan Havojić, Visoko.

Nagradu za doprinos ugledu i promociji Općine
Visoko u zemlji i svijetu u obliku Povelje s brončanim
znakom, na podlozi Belina lipa, dodjeljuje se:

a) Osnovnoj školi Visoko

b) Sunčani Glavak

Članak 5.

Nagrade Općine Visoko u 2004. godini:

Nagradu za iznimna dostignuća u proteklom
jednogodišnjem razdoblju u obliku Povelje sa srebrnim
znakom, na podlozi stari mlin, dodjeljuje se:

- »Drvo-commercu«, vl. Josip Huzjak,
Kračevec.

Nagradu za doprinos ugledu i promociji Općine
Visoko u zemlji i svijetu u obliku Povelje s brončanim
znakom na podlozi Belina lipa, dodjeljuje se:

a) Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Visoko

b) Luki Bekiću

Članak 6.

Nagrade će se uručiti na svečanoj sjednici
Općinskog vijeća Općine Visoko, povodom Dana Općine
6. lipnja 2004. godine.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske
županije«.

Klasa: 061-01/04-01/01
Urbroj: 2186/027-04-1
Visoko, 18. svibnja 2004.

Predsjednik Općinskog vijeća
An�elko Stričak, v. r.

6.

Na temelju čIanka 10. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj

33/01) i čIanka 5. i 30. Statuta Općine Visoko (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije broj 22/01), Općinsko
vijeće Općine Visoko na sjednici održanoj 18. svibnja
2004. godine, donosi

O D L U K U

o opisu i uporabi grba i zastave Općine Visoko

I. OPĆE ODREDBE

ČIanak 1.

Ovom Odlukom ure�uju se opis i uporaba grba i
zastave Općine Visoko, te način i zaštita njihove
uporabe.

ČIanak 2.

Grbom i zastavom Općine Visoko predstavIja se
Općina Visoko i izražava pripadnost Općini Visoko.

II. OPIS GRBA I ZASTAVE OPĆINE VISOKO

ČIanak 3.

Opis Grba Općine Visoko: u zlatnome (žutom)
na zelenom brijegu, ptica kos u kljunu drži dvije
šljive.

Članak 4.

Zastava Općine Visoko je omjera 1:2 plave boje
s grbom Općine u sredini.

III. UPORABA I NAČIN ZAŠTITE GRBA I ZASTAVE
OPĆINE VISOKO

ČIanak 5.

Grb i zastava Općine Visoko, u obliku i prema
opisu utvr�enom ovom Odlukom, rabe se na način
kojim se ističe ugled i dostojanstvo Općine Visoko.

Članak 6.

U grb i na zastavu Općine Visoko ne smije se
ništa upisivati odnosno ispisivati, niti se njihov izgled
na drugi način smije mijenjati.

lznimno, ako je to ovom Odlukom propisano, grb
i zastava Općine Visoko mogu se rabiti kao sastavni
dio drugih obilježja i znakova.

Članak 7.

Grb i zastava Općine Visoko ne mogu se rabiti
kao robni ili služni žig, uzorak ili model, niti kao bilo
koji drugi znak za obilježavanje roba ili usluga.

Članak 8.

Zabranjeno je javno isticati dotrajale ili svojim
izgledom nepodobne za uporabu, odnosno oštećeni



»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«Broj 15A/2004. 3

grb i zastavu. Takav grb i zastava Općine Visoko
povlače se iz uporabe na trošak vlasnika.

O povlačenju dotrajalog odnosno oštećenog grba
i zastave koje vlasnik sam ne povuče iz uporabe
odlučuje Općinsko vijeće Općine Visoko.

Članak 9.

Grb Općine Visoko može se rabiti:

1. Na zgradama u kojima su smještena tijela
Općine Visoko, te u svečanim prostorijama tih zgrada,

2. Na poveljama, plaketama, diplomama i drugim
priznanjima koje dodjeljuje Općina Visoko, te obilježjima
koje postavlja Općina Visoko,

3. Pri svečanostima, kulturnim, znanstvenim,
športskim manifestacijama, odnosno drugim skupovima
koje Općina Visoko organizira, sudjeluje ili je na
njima predstavljena,

4. Na službenim pozivnicama, čestitkama, te drugim
aktima Općine Visoko,

5. Za potrebe fizičkih i pravnih osoba, ako je to
u interesu Općine Visoko i pod uvjetima utvr�enim
ovom Odlukom,

6. U drugim slučajevima, ako njegova uporaba
nije u suprotnosti s odredbama ove Odluke.

Članak 10.

Uporaba grba i zastave Općine Visoko slobodna
je u umjetrnčkom stvaralaštvu i u odgojno-obrazovne
svrhe, uz uvjet da se time ne vrije�a ugled i dostojanstvo
Općine Visoko.

Članak 11.

Gra�anima i pravnim osobama s prebivalištem,
odnosno sjedištem na području Općine Visoko može
se odobriti uporaba grba Općine Visoko i to tako da
ga unesu u svoj zaštićeni žig, u smislu odredaba
zakona kojima se ure�uju pitanja zaštite znakova
razlikovanja, ako je njihova djelatnost od posebnog
društvenog značaja.

Tako�er se može dozvoliti gra�anima i pravnim
osobama da grb Općine Visoko rabe kao ukras,
odnosno kao dio nezaštićenog žiga, ako djelatnosti
tih gra�ana i pravnih osoba reprezentira interese
Općine Visoko.

U skladu s ovim kriterijima pojedinačno odobrenje
za uporabu grba i zastave donosi Općinsko vijeće
Općine Visoko.

Članak 12.

Gra�ani i pravne osobe obrazloženu zamolbu za
uporabu grba i zastave podnose Općinskom vijeću
uz priložene:

1. potvrdu o prebivalištu gra�anina,

2. akt o registraciji pravne osobe ili dokaz o upisu
u obrtni, sudski ili javni registar,

3. opis namjene za koju će se grb koristiti (ugradnja
u proizvod, izrada proizvoda kao suvenira, uporaba
u službenim aktima i drugo),

4. tehnički opis zaštićenog odnosno nezaštićenog
žiga, uzorka, amblema kao i pobliže naznačena svrha
njegove uporabe,

5. likovno rješenje tražene primjene grba.

ČIanak 13.

U aktu odobrenja grba u smislu članka 11. i 12.
ove Odluke može se ograničiti uporaba grba za
odre�ene svrhe, kao i ustanoviti rok za koji vrijedi
odobrenje ukoliko takva ograničenja odgovaraju prirodi
zahtjeva i ako ih Općinsko vijeće Općine Visoko
ocijeni potrebnim radi zaštite interesa Općine.

ČIanak 14.

Ukoliko je namjena predmeta na kojima bi trebao
biti apliciran grb Općine Visoko komercijalan, te tražitelj
odobrenja za uporabu grba Općine Visoko ima namjeru
njima ostvarivati gospodarsku korist, Općinsko vijeće
Općine Visoko može aktom o davanju odobrenja
utvrditi i obvezu plaćanja odre�ene novčane naknade.

Visinu i način plaćanja naknade iz stavka 1. ovog
članka Općinsko vijeće odre�uje ovisno o okolnosti
pojedinog slučaja, te procjeni očekivanja gospodarske
koristi koju bi tražitelj odobrenja mogao uporabom
grba ostvariti.

ČIanak 15.

Fizičke i pravne osobe kojima je odobreno rabiti
grb Općine Visoko, sukladno odredbama ove Odluke,
dužne su skrbiti da predmeti, znakovi, odnosno ukrasi
koje sadrži grb trajno imaju doličan izgled.

Članak 16.

Izvornik grba Općine Visoko sastavni je dio ove
Odluke, na temelju kojeg se oblikuju grbovi za uporabu
i čuva se u sjedištu Općine Visoko.

ČIanak 17.

Zastava Općine Visoko ističe se:

1. prigodom održavanja sjednica Općinskog vijeća
Općine Visoko,

2. pri svečanostima, kulturnim, znanstvenim i
športskim manifestacijama, odnosno drugim skupovima
koje Općina Visoko organizira, na kojima sudjeluje
ili je na njima predstavljena u skladu s pravilima i
praksom održavanja takovih skupova,

3. pri svečanostima, kulturnim i športskim
manifestacijama, odnosno drugim skupovima koji su
značajni za Općinu Visoko,

4. u drugim prigodama, ako njezina uporaba nije
u suprotnosti s odredbama ove Odluke.

Članak 18.

Ako se zastava Općine Visoko ističe uz zastavu
Republike Hrvatske tada zastava Općine Visoko dolazi
s desne strane gledano s ulice prema zastavama.
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»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, službeno glasilo Županije, gradova i općina. Glavni i
odgovorni urednik: tajnik Skupštine Županije - Darinka Hajduk-Vučić, 42000 Varaždin, Kratka ulica 1.
Telefon (042) 390-509 ili 390-562. Tehnički ure�uje, priprema i tiska: »GLASILA« d.o.o., 44250 Petrinja,
D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138 i te l / fax:  (044) 815-498, www.glasila.hr.  Pretplata za 2004. godinu
iznosi 150,00 kn + PDV. Cijena pojedinačnog broja iznosi 7,40 kn + PDV. O promjeni adrese pretplatnik
treba obavijestiti izdavača.

Ako se zastava Općine Visoko ističe uz zastavu
Republike Hrvatske i zastavu Varaždinske županije,
tada se zastava županije nalazi s lijeve strane, a
zastava Općine Visoko s desne strane od zastave
Republike Hrvatske gledano s ulice prema zastavama.

Članak 19.

Izvornik zastave Općine Visoko sastavni je dio
ove Odluke i čuva se u sjedištu Općine Visoko.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 20.

Globom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna
globit će se za prekršaj pravna osoba, ako radi grb i
zastavu Općine Visoko suprotno odredama članka
5, 6, 7. i 8. ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka globom u
iznosu od 50,00 do 200,00 kuna globit će se i odgovorna
osoba u pravnoj osobi.

Globom u iznosu od 50,00 kuna do 200,00 kuna,
globit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1.
ovog članka.

Članak 21.

Učinitelju prekršaja označenog u članku 20. ove
Odluke izreći će se zaštitna mjera oduzimanja predmeta
kojim je učinjen prekršaj.

Ovlaštena službena osoba tijela nadležnog za
unutarnje poslove može prije nego je pokrenut prekršajni
postupak zaplijeniti predmet, odnosno predmete iz
stavka 1. ovog članka.

Zaplijenjeni predmeti moraju se odmah predati
tijelu nadležnom za vo�enje prekršajnog postupka.

Članak 22.

Ako je počinitelj prekršaja fizička ili pravna osoba
kojoj je aktom Općinskog vijeća Općine Visoko odobrena
uporaba grba Općine Visoko. Općinsko vijeće Općine
Visoko može dato odobrenje ukinuti, te učinitelju
prekršaja zabraniti daljnju uporabu grba Općine Visoko.

Pri odlučivanju o eventualnom ukidanju odobrenja
za uporabu grba Općinsko vijeće Općine Visoko uzet
će u obzir okolnosti i način izvršenja prekršaja, kao i
činjenicu da li je prekršaj učinjen jednom ili opetovano.

O ukidanju datog odobrenja za uporabu grba Općine
Visoko odlučiti će i u slučaju kada utvrdi da fizička
ili pravna osoba kojoj je odobrenje dato ne poštuje
ograničenja koja su pri davanju odobrenja postavljena
ili na drugi način krši odredbe ove Odluke.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode, u
okviru svog djelokruga rada i nadležnosti Jedinstveni
upravni odjel, te ovlaštene osobe tijela nadležnog
za unutarnje poslove.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Klasa: 017-01/04-01/01
Urbroj: 2186/027-04-01
Visoko, 18. svibnja 2004.

Predsjednik Općinskog vijeća
An�elko Stričak, v. r.


