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      017-02/01-05/2 
      2214/02-01-01 
      19. veljače 2002. 
        
 Na temelju članka 10. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" br. 33/01) i članka 7. i 8. Statuta općine Hum na Sutli (Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 16/01), Općinsko vijeće općine Hum na Sutli 
uz predhodno odobrenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave KLASA: 
UP/I-017-01/01-01/224 URBROJ: 514-09-01-01-2 od 20. prosinca 2001. godine, na 
sjednici održanoj 18. veljače 2002. godine donijelo je  
 

STATUTARNU ODLUKU 
o grbu i zastavi općine Hum na Sutli 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak  1. 
 

 Ovom Statutarnom odlukom uređuje se opis i uporaba grba i zastave općine 
Hum na Sutli, te način i zaštita njihove uporabe. 
 

Članak  2.  
 

 Grbom i zastavom predstavlja se općina Hum na Sutli i izražava pripadnost 
općini Hum na Sutli.  
 

Članak  3.  
 

 Grb i zastava mogu se rabiti u obliku i prema opisu koji su utvrđeni u ovoj 
Statutarnoj odluci, na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo općine Hum na Sutli. 
 

Članak  4.  
 

 U grbu i na zastavi ne može se ništa upisati odnosno ispisati, niti se mogu 
mijenjati. 
 Iznimno, ako je to ovom Statutarnom odlukom propisano, grb ili zastava općine 
Hum na Sutli može se rabiti kao sastavni dio drugih amblema, odnosno znakova. 
 

Članak  5.  
 

 Zabranjeno je javno isticati dotrajalu, neurednu, poderanu ili na drugi način 
oštećeni grb i zastavu. 
 
 

Članak  6.  
 

 Uporaba grba i zastave slobodna je u umjetničkom stvaralaštvu (likovnom, 
glazbenom) i u odgojno-obrazovne svrhe, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i 
dostojanstvo općine Hum na Sutli. 
 
 II. OPIS GRBA I ZASTAVE OPĆINE HUM NA SUTLI 
 

Članak  7. 
 

 Opis grba: 
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 Grb općine Hum na Sutli ima oblik trokutastog - srcolikog štita; na plavom polju; 
srebrno-bijela staklena posuda, okruglog tijela i cilindričnog vrata.       
 Opis zastave: 
 Zastava općine Hum na Sutli je plave boje, omjera dužine i širine 2:1, u skladu 
sa zakonskim odredbama  
 U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine Hum  na Sutli, 
obrubljen zlatno žutom trakom. 
 Opis počasne zastave:  
 Počasna zastava općine Hum na Sutli je plave boje dimenzije 80 x 160 cm, 
izrađena od atlas svile visokog sjaja.  
 U sredini počasne zastave nalazi se grb općine Hum na Sutliiznad kojeg je 
zaltnimn slovima ispisan natpis: Općina Hum na Sutli. 
 Zastava je obrubljena zlatnom trakom, a na dnu repova zlatnim resicama. 
 Počasna zastava ima pribor za nošenje, ukrasno koplje i postolje. 
 
III. UPORABA GRBA I ZASTAVE 
 

Članak  8.   
 

 Gb općine Hum na Sutli može se rabiti: 
 1. U sastavu pečata općinskih tijela, 
 2. Na službenim aktima općinskih tijela, 
 3. Na diplomama, poveljam ai priznanjima općine Hum na Sutli, 
 4. Na zgradama u kojima su smiještena tijela općine Hum na Sutli te u 
               svečanim prostorijama tih zgrada, 
 5. Prilikom manifestacija prijateljstva i suradnje općine Humna Sutli s 
              drugim gradovima i općinama, pri natjecanjima i drugim skupovima 
              (kulturno umjetničkim, športskim i znanstvenim, političkim i dr.), 
 6. Prigodom održavanja sjednica Općinskog vijeća ili Općinskog poglavarstva, 
 7. Na službenim pozivnicama, čestitkama i sličnim aktima kojima se koriste 
     tijela općine,  
 8. Za potrebe fizičkih i pravnih osoba, ako je to u interesu Općine Hum na Sutli, 
 9. U drugim slučajevima, ako njegova uporaba nije u suprotnosti s odredbama 
     ove Statutarne odluke u skladu sa zakonom.  
 

Članak  9. 
 

 Fizičkim i pravnim osobama sa sjedištem na području općine Hum na Sutli 
može se odobriti uporaba grba Općine i to tako da ga unesu u svoj zaštićeni žig, u 
smislu odredaba posebnog Zakona, ako je njihova djelatnost od posebnog društvenog 
značaja. 
 Također se može dozvoliti fizičkim i pravnim osobama da grb Općine rabe kao 
ukras, odnosno dio nezaštićenog žiga, ako djelatnost tih fizičkih i pravnih osoba 
reprezentira i promiče interese općine Hum na Sutli. 

Članak  10. 
 

 Općinsko poglavarstvo, na zahtjev fizičkih i pravnih osoba donosi odluku o 
odobrenju uporabe grba Općine, u skladu s mjerilima utvrđenim ovom Statutarnom 
odlukom. 
 Uz zahtjev se mora priložiti: 
 1. Akt o registraciji poduzeća ili obrta, 
 2. Opis namjene za koju će grb koristiti ugradnja u proizvod, izrada  proizvoda 
     kao suvenira, izrada grba, uporaba u službenim aktima, publikacijama i sl), 
 3. Tehnički opis zaštićenog , odnosno nezaštićenog žiga, uzorka ili amblema, 
     kao i pobliže naznačena svrha njegove upotrebe. 
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Članak  11. 
 

 U aktu o odobrenju uporabe grba kojima se odobravauporaba grba Općine u 
nezaštićenom žigu odnosno ukrasu, može se ograničiti uporaba žiga i ukrasa za 
određene svrhe, kao i ustanoviti rok za koji vrijedi odobrenje, ukoliko takva ograničenja 
odgovaraju prirodi zahtjeva. 
 

Članak  12. 
 

 Fizička ili pravna osoba kojoj je dozvoljeno uporabiti grb Općine kao amblem, 
dio nezaštićenog znaka ili kao ukras, mora voditi brigu da amblemi i ukrasi trajno imaju 
doličan izgled. 
 

Članak  13. 
 

 Zastava općine Hum na Sutli može se isticati: 
 1. Prigodom održavanja sjednica Općinskog vijeća, 
 2. Prigodom obilježavanja Dana Općine, 
 3. Prilikom manifestacija prijateljstava i suradnje općine Hum na Sutli s drugim 
                gradovima i općinama, pri najtecanjima i drugim skupovima  
     (kulturno-umjetničkim, športskim, znanstvenim, političkim i dr.) na 
     kojima općina Hum na Sutli sudjeluje ili je reprezentiran u skladu s 
     pravilima i praksom takovih skupova, 
 4. Prigodom državnih blagdana ukoliko je to u skladu s posebnim Zakonom, 
 5. Pri svečanostima i drugim javnim skupovima u Općini (kulturnim, športskim, 
     obrazovnim i sličnim manifestacijama) koji su od značaja za Općinu, 
 6. U drugim prilikama, ako njezima uporaba nije u suprotnosti s odedbama ove 
              Statutarne odluke. 
 

Članak  14.  
 

 Ako se zastava općine Hum na Sutli ističe uz zastavu Republike Hrvatske, ili uz 
zastavu Krapinsko-zagorske županije, tada se zastava nalazi s desne strane gledano 
sa ulice prema zastavama. 
 Ako se zastava općine Hum na Sutli ističe uz zastavu Republike Hrvatske i 
zastavu Krapinsko-zagorske županije, tada se zastava Republike Hrvatske nalazi u 
sredini, zastava Općine s desne strane, a zastava Županije s lijeve strane od zastave 
Republike Hrvatske gledano s ulice prema zastavama. 
 

Članak  15.  
 

 Počasna zastava općine Hum na Sutli isitče se prilikom izuzetno svečanih i za 
općinu Hum na Sutli važnih prigoda, a može se isticati i uz službenu zastavu općine 
Hum na Sutli. 
 Kada se počasna zastava ističe uz službenu zastavu općine Hum na Sutli tada 
se počasna zastava nalazi s desne strane gledano s ulice prema zastavama.  
 
IV. KAZNENE ODREDBE 
 

Članak  16. 
 

 Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba 
ako rabi grb i zastavu općine Hum na Sutli suprotno odredbama ove Statutarne odluke. 
 Novčanom kaznom od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba, ako 
rabi grb i zastavu općine Hum na Sutli suprotno odredbama ove Statutarne odluke. 
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V. PRIJELZNE I ZAVRŠEN ODREDBE 
 

Članak  17. 
 

 Nadzor nad provođenjem odredbi ove Statutarne odluke obavlja ovlaštena 
službena osoba Ministarstva za unutarnje poslove. 
 

Članak  18. 
 

 Likovni prikaz grba i zastave općine Hum na Sutli, sastavni je dio ove 
Statutarne odluke. 
 

Članak  19. 
 

 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u "Službenom 
glasniku Krapinsko-zagorske županije". 
 
 
 
 
        PREDSJEDNIK 
             OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
        Ivan Očko, ing.  
                    
   
   


