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1. Odluka o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Blato za 2006. godinu

Temeljem članka 32. Zakona o proračunu (NN 96/03) i članka 29. Statuta Općine Blato (Sl.gl. 
5/01,1/03,7/03 i 1/06), Općinsko vijeće Blato na svojoj 10. sjednici održanoj 1.lipnja 2006. godine 
donosi:

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BLATO ZA 2006. GODINU

(Cijeloviti dokument Izmjena i dopuna proračuna može se pogledati na internets stranica općine 
Blato slijedeći veze: 

Općina-Proračun - Rebalans proračuna općine Blato za 2006. godinu , izmjena br. 1 )

Klasa: 021-05/06-02/23
Ur.broj: 2138/02-02/1-06-1
Blato, 1. lipnja 2006. god.

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik

Dipl.oec. Katija Favro
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2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju cestovnog prometa u 
naseljima na području općine Blato

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (N.N. Broj 105/04) i članka 
29. Statuta Općine Blato (Sl. Glasnik 5/01, 1/02, 7/03, 1/06) Općinsko vijeće Općine Blato je na 10. 
sjednici održanoj 1. lipnja 2006. godine donijelo

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju cestovnog prometa
u naseljima na području općine Blato

Članak 1.

U Odluci o uređenju cestovnog prometa u naseljima na području Općine Blato (Sl. glasnik 2/02, 
1/05, 1/06) članak 10. mijenja se i glasi:

Promet vozila u jednom smjeru odvija se slijedećim ulicama:

1. 1. ulica (od raskrižja  s 32. do raskrižja s 31. ulicom i u tom smjeru),
2. 11. ulica (od raskrižja s 31. do raskrižja s 1. ulicom i u tom smjeru),
3. 31. ulica(od raskrižja s 32. od raskrižja s 85. ulicom i u tom smjeru),
4. 32. ulica(od raskrižja s 85. do raskrižja s 1.ulicom i u tom smjeru),
5. 33. ulica(od raskrižja s 31. do raskrižja s 32.ulicom i u tom smjeru),
6. 65. ulica(od raskrižja s 85. i 32. do kuće sa kućnim brojem 58/2),
7. 75. ulica (od raskrižja s 78. do raskrižja s 74. i 90.ulicom i u tom smjeru),
8. 85. ulica (od raskrižja s 87. do raskrižja s 32.ulicom i u tom smjeru).

1. ulicom od raskrižja s 32. do raskrižja s 31. ulicom promet se odvija dvosmjerno samo za 
autobuse.

Članak 2.

Članak 15. se mijenja i glasi:

Za parkiranje osobnih vozila, određuju se slijedeće javnoprometne površine:

1. 1. ulica, parkiralište ispred «Karbon-a»,
2. 1. ulica, parkiralište nasuprot kolodvora,
3. 1. ulica, parkiralište nasuprot škole,
4. 1. ulica, od raskrižja s 32. do raskrižja s 31.ulicom i u tom smjeru na lijevu stranu,
5. 1. ulica, do raskrižja s 31.ulicom i od raskrižja s 32.ulicom lijevo i desno gdje za to postoji 

mogućnost,
6. 11. ulica, na označenim mjestima,
7. 31. ulica, parkiralište između 11. i 1. ulice,
8. 31. ulica, parkiralište između 1. i 33. ulice,
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9. 31. ulica, parkiralište između 33. i 85. ulice,
10. 32. ulica, prostor u dvorištu ispred stare uljare,
11. 33. ulica, parkiralište pored Doma zdravlja,
12. 33. ulica, parkiralište pored Doma umirovljenika,
13. 33. ulica, parkiralište pored zgrade Općine,
14. 33. ulica, od parkirališta s 31. do raskrižja s 32. ulicom i u tom smjeru na lijevoj prometnoj 

traci,
15. 85. ulica, parkiralište između 31. i 32. ulice,
16. parkiralište na raskrižju 32., 65. i 85. ulice.

Vozač može zaustaviti ili parkirati osobno vozilo na ostalim javnoprometnim površinama u 
skladu s ovom Odlukom a na mjestu i na način predviđen člancima 78. do 83. Zakona o sigurnosti 
prometa na cestama.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ¨Službenom glasniku Općine Blato¨.

Klasa: 021-05/06-02/24
Ur.broj: 2138/02-02/1-06-1
Blato, 1. lipnja 2006. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik

Dipl.oec. Katija Favro
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3. Odluka o obavljanju autotaksi prijevoza osoba na području općine Blato

Temeljem članka 46. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 178/04), članka 7. stavak 1. 
točka 3. Zakona o prekršajima (NN 88/02, 122/02, 187/03, 105/04 i 127/04) i članka 29. Statuta 
Općine Blato (Sl. gl. 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko vijeće Općine Blato na svojoj 10. sjednici 
održanoj 1. lipnja 2006. godine, donijelo je

O D L U K U 

o obavljanju autotaksi prijevoza osoba na području općine Blato

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza osoba na 
području općine Blato (u daljnjem tekstu: općina).

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ove Odluke imaju slijedeće značenje:

1. «autotaksi prijevoz» je djelatnost prijevoza putnika koja se obavlja osobnim automobilom,
2. «autotaksi  prijevoznik» je  pravna  ili  fizička  osoba  registrirana  za  obavljanje  djelatnosti 

autotaksi prijevoza putnika u cestovnom prometu, koja je korisnik koncesije za obavljanje 
autotaksi  prijevoza,  a  ispunjava  uvjete  propisane  Zakonom  o  prijevozu  u  cestovnom 
prometu NN 178/04 (u daljnjem tekstu: Zakon) te ovom Odlukom.

3. «vozač autotaksi vozila» je osoba koja ima odgovarajuću stručnu osposobljenost za vozače 
utvrđenu Zakonom. Vozač autotaksi vozila može biti korisnik koncesije ili osoba koja je 
zaposlena kod korisnika koncesije.

4. «autotaksi putnik» je osoba koju autotaksi prijevoznik prevozi uz naknadu,
5. «autotaksi  vozilo» osobni  je  automobil  namijenjen  za  autotaksi  prijevoz  koji  ispunjava 

uvjete propisane Zakonom, Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja 
javni  cestovni  prijevoz  i  prijevoz  za  vlastite  potrebe  NN  120/05  (u  daljnjem  tekstu: 
Pravilnik) te ovom Odlukom.

6. «autotaksi stajalište» je posebno uređena javna površina označena propisanom okomitom i 
vodoravnom signalizacijom na kojoj stoje autotaksiji i primaju se putnici.

II. KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija je odobrenje kojim se autotaksi prijevozniku s prebivalištem odnosno sjedištem na 
području općine daje ovlaštenje za obavljanje autotaksi prijevoza osoba na području općine. 

Bez koncesije autotaksi prijevoznik ne može pružati usluge.

Odluku o davanju koncesije donosi Općinsko vijeće Blato.

Koncesija za obavljanje autotaksi prijevoza izdaje se po načelu «jedna koncesija za jedno 
vozilo». 
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Članak 4.

Koncesija se daje na rok od pet godina.  

Ukupan broj koncesija za područje općine Blato i cijenu pojedine koncesije utvrdit će Općinsko 
poglavarstvo prilikom donošenja Zaključka o raspisivanju natječaja za dodjelu koncesije.

Članak 5.

Koncesija prestaje:

- istekom roka na koji je izdana (ako nije zatraženo produženje sukladno članku 17. Odluke)
- prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe korisnika koncesije,
- otkazom ugovora o koncesiji,
- sporazumom stranaka.

III. NATJEČAJ

Članak 6.

Odluka o dodjeli koncesije za autotaksi prijevoz donosi se na temelju provedenog javnog 
natječaja. 

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.

Zaključak o raspisivanju Natječaja za davanje koncesije donosi Općinsko poglavarstvo.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Blato, web stranici Općine Blato i na Radio 
Blatu.

Članak 7.

Natječaj za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije sadrži:

− naznaku da se natječaj raspisuje radi davanja koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza,
− broj koncesija za koje se raspisuje natječaj,
− vrijeme na koje se koncesija daje,
− rok za podnošenje ponuda i kome se ponuda podnosi,
− naznaku da je ponuditelj dužan uplatiti jamčevinu koja iznosi 10% godišnje naknade za 

koncesiju i dostaviti dokaz o uplati, 
− naznaku da ponuditelj koji odustane od koncesije gubi pravo na povrat jamčevine,
− dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 8. stavka 1. točke 1., 3. i 4. Zakona o prijevozu u 

cestovnom prometu,
− naznaku da prednost za zaključenje ugovora o koncesiji imaju ponuditelji koji dostave 

dokaz o ispunjavanju posebnih uvjeta prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04 i 92/05),

− visinu i način plaćanja godišnje naknade za koncesiju po autotaksi vozilu,
− dokaz da je ponuđač podmirio sve dospjele obveze prema Općini Blato do dana objave 

natječaja, obrtnicu nadležnog tijela o obavljanju autotaksi  prijevoza, odnosno rješenje 
Trgovačkog suda o upisu trgovačkog društva u sudski registar,
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− naznaku da se nepotpune i nepravovremene ponude neće uzimati u obzir,
− mjesto i vrijeme javnog otvaranja prispjelih ponuda, odnosno naznaku da će se o istom 

ponuditelji naknadno izvijestiti,
− rok za sklapanje ugovora o koncesiji i početak obavljanja djelatnosti.
− druge potrebne uvjete za sudjelovanje u natječaju koje odredi Poglavarstvo.

Članak 8.

Prispjele ponude javno otvara Povjerenstvo za autotaksi prijevoz Općine Blato (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Povjerenstvo imenuje Općinsko poglavarstvo na vrijeme od 5 godina. 

Članak 9.

Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuđači osobno ili njihovi opunomoćenici po 
posebnoj punomoći.

Povjerenstvo sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda.

Povjerenstvo je dužno u roku od 15 dana od javnog otvaranja ponuda predložiti Općinskom 
vijeću donošenje Odluke o davanju koncesije.

Članak 10.

Koncesija se dodjeljuje ponuditelju koji ispunjava uvjete iz natječaja. 

Ukoliko ima više ponuditelja iz stavka 1. ovog članka od broja slobodnih koncesija, 
Povjerenstvo iz članka 8. ove Odluke utvrđuje listu prednosti slijedećim redosljedom:

− ponuditelj,  obrtnik  ili  jedini  vlasnik  trgovačkog  društva,  je  dijete  poginulog  hrvatskog 
branitelja bez oba roditelja,

− ponuditelj, obrtnik ili jedini vlasnik trgovačkog društva, je HRVI iz Domovinskog rata,
− ponuditelj, obrtnik ili jedini vlasnik trgovačkog društva, je član obitelji poginulog hrvatskog 

branitelja iz Domovinskog rata,
− ponuditelj,  obrtnik  ili  jedini  vlasnik  trgovačkog  društva,  je  hrvatski  branitelj  iz 

Domovinskog rata. 
Ako se ni primjenom stavka 2. ovog članka ne može utvrditi lista prednosti, onda će se lista 

prednosti utvrditi primjenom dodatnih mjerila prema slijedećem redosljedu:

− ponuditelj kojem je autotaksi prijevoz jedina djelatnost od koje ostvaruje prihod,
− ponuditelj koji će autotaksi prijevoz obavljati novijim vozilom. 

Članak 11.

Odluku o davanju koncesije donosi Općinsko vijeće Blato, a ona obavezno sadrži:

− djelatnost za koju se daje koncesija,
− broj koncesija,
− tko je stekao pravo na koncesiju, 
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− vrstu, tip i  registarsku oznaku vozila s kojim se stječe pravo obavljanja autotaksi 
prijevoza,

− vrijeme na koje se daje koncesija,
− visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,
− drugi uvjeti obavljanja autotaksi prijevoza,
− rok za sklapanje ugovora i početak obavljanja djelatnosti,
− uputu o pravnom lijeku.

Članak 12.

O rezultatima natječaja izvješćuju se svi sudionici natječaja, tj. ponuditelji dostavom Odluke o 
davanju koncesije.

Nezadovoljni sudionici natječaja mogu protiv Odluke o davanju koncesije pokrenuti upravni 
spor sukladno Zakonu o upravnim sporovima (NN 53/91, 9/92 i 77/92).

Članak 13.

Na temelju Odluke o davanju koncesije sklapa se ugovor o koncesiji koji u ime Općine potpisuje 
načelnik.

Ugovor o koncesiji je neprenosiv.

Članak 14.

Ugovor o koncesiji sadrži:

− naznačenje ugovornih strana
− rok na koji se koncesija ugovara
− iznos i način plaćanja naknade za koncesiju
− obvezu  koncesionara  da  se  pridržava  uvjeta  prijevoza  utvrđenih  zakonom,  propisima 

donesenim na temelju zakona i ovom Odlukom
− zabranu prijenosa i otuđenja koncesije i
− druge uvjete vezane za obavljane autotaksi prijevoza.

Članak 15.

Ako osoba koja je izabrana za najpovoljnijeg ponuditelja ne sklopi ugovor o koncesiji u roku 
koji je određen u Odluci o davanju koncesije, bez opravdanog razloga, smatrat će se da je odustala 
od koncesije i nema pravo na povrat jamčevine.

Članak 16.

Koncesionar kojem je koncesija prestala temeljem odluke Općinskog poglavarstva, odnosno 
temeljem otkaza samog koncesionara nema pravo na povrat naknade koju je platio za koncesiju, 
odnosno obvezan je isplatiti ugovorenu naknadu za koncesiju ukoliko je došlo do prestanka 
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koncesije prije nego je koncesionar podmirio ugovorenu naknadu davatelju koncesije. 

Članak 17.

Koncesionar koji želi nastaviti obavljati autotaksi prijevoz i nakon isteka vremena za koje mu je 
koncesija dodijeljena, dužan je najranije pet, a najkasnije tri mjeseca prije isteka koncesije, zatražiti 
njeno produženje, ukoliko ovom Odlukom nije u određenom slučaju drukčije određeno.

Zahtjev za produženjem koncesije podnosi se Općinskom poglavarstvu koje može odlučiti da se 
koncesija, bez provođenja natječaja, ponovno dodijeli dosadašnjem koncesionaru, uz uvjete 
previđene ovim člankom.

Između davatelja koncesije i koncesionara sklapa se aneks ugovora o produženju koncesije na 
daljnje koncesijsko razdoblje.

Uz zahtjev za produženje koncesije, koncesionar treba priložiti dokaz o ispunjavanju slijedećih 
uvjeta:

− da je podmirio naknadu za koncesiju, porezne i druge obveze koje proizlaze iz obavljanja 
autotaksi prijevoza, 

− da mu vozilo odgovara uvjetima iz ove Odluke i Pravilnika, 
− da  se  protiv  njega  ne  vodi  kazneni  postupak  te  da  nije  pravomoćno  kažnjavan  zbog 

kaznenog  djela  protiv  opće  sigurnosti  ljudi  i  imovine  i  sigurnosti  prometa,  te  da  mu 
pravomoćnom  sudskom  odlukom  nije  izrečena  sigurnosna  mjera  zabrane  obavljanja 
djelatnosti cestovnog prijevoza, za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, 

− da se protiv njega ne vodi prekršajni postupak te da nije pravomoćno kažnjavan za teži 
prekršaj  povezan  s  obavljanjem  djelatnosti  cestovnog  prijevoza  odnosno  da  mu 
pravomoćnim  rješenjem  o  prekršaju  nije  izrečena  zaštitna  mjera  zabrane  obavljanja 
djelatnosti cestovnog prijevoza za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza.

Članak 18.

Koncesija se neće produžiti ukoliko koncesionar nije ispunio uvjete predviđene člankom 17. 
stavkom  1. i 4. ove Odluke.

IV. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 19.

Autotaksi prijevoz se organizira kao javni, slobodni, privremeni prijevoz putnika na području i s 
područja općine Blato za koji se relacija dogovara između putnika i autotaksi vozača, pri čemu 
vožnja započinje na području općine Blato.

Autotaksi prijevoz obavlja se po unaprijed utvrđenom cjeniku i uvjetima određenim ovom 
Odlukom.

Članak 20.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, autotaksi prijevoznik ili njegov zaposleni vozač, 
dužan je u vozilu imati:
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− ugovor o koncesiji i ugovor o radu za vozača koji nije koncesionar
− ovjereni izvadak iz cjenika taksi usluga, 
− blok računa s pečatom autotaksi prijevoznika,
− plan općine Blato, ako je izrađen.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač autotaksi vozila mora biti uredno i prikladno 
odjeven, dužan se uljudno odnositi prema putnicima, za vrijeme vožnje ne smije u vozilu pušiti, ne 
smije biti pod utjecajem droge, alkohola ili drugih opojnih sredstava, mora biti odmoran i u takvu 
psihofizičkom stanju da je sposoban sigurno upravljati vozilom.

Članak 21.

Vozač autotaksi vozila ima pravo obavljati usluge autotaksi prijevoza unutar područja i s 
područja općine Blato.

Vozač autotaksi vozila čije je prebivalište tj. sjedište izvan općine Blato ima pravo prometovati 
na području općine Blato ako je područje općine Blato krajnje odredište za pružanje autotaksi 
prijevoza putnika.

Vozaču autotaksi vozila iz stavka 2. ovog članka ne pripada pravo pružati usluge autotaksi 
prijevoza čije je polazište na području općine Blato.

Članak 22.

Vozač autotaksi vozila prima putnike na autotaksi stajalištu. Vozač autotaksi vozila ne smije 
stajati izvan određenog autotaksi stajališta.

Ako putnik naruči prijevoz telefonskim pozivom, prima se na vožnju na mjestu koje je odredio 
putnik.

Putnik se, na njegov zahtjev, može primiti na cesti tijekom vožnje ako to dopuštaju prometni 
propisi.

Članak 23.

Vozač autotaksi vozila dužan je pružiti uslugu svakoj osobi koja prijevoz naruči neposredno ili 
telefonom bez obzira na duljinu vožnje, osim:

− ako je naručitelj u alkoholiziranom stanju i pri tome agresivan
− ako su naručitelj ili  njegova prtljaga po ocjeni vozača toliko prljavi da bi  mogli uprljati 

druge putnike ili unutrašnjost vozila, izuzev ako je u pitanju prometna nezgoda ili je prtljaga 
u toj mjeri obimna da ne može stati u prostor za prtljagu.

− Vozač autotaksi vozila ne smije prevoziti bez pratnje djecu mlađu od sedam godina.

Članak 24.

Vozač autotaksi vozila dužan je primiti i putnikovu prtljagu i smjestiti je propisno u spremište za 
prtljagu.

Članak 25.
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Vozač autotaksi vozila dužan je prijevoz obaviti najkraćim putem, odnosno putem koji mu 
odredi putnik.

Vozač autotaksi vozila može primiti više putnika koji idu u istom pravcu, uz njihovu suglasnost.

Kad se odjednom prevozi više putnika na isto odredište, usluga se naplaćuje samo jedanput.

Kad se odjednom prevozi više putnika na različita odredišta i kad jedan od putnika napusti vozilo 
i plati prijevoz, nastavak vožnje smatra se novom vožnjom, pa se taksimetar ponovno uključuje.

Članak 26.

Vozač autotaksi vozila dužan je započeti prijevoz dovršiti dolaskom na odredište.

Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće dovršiti, vozač autotaksi vozila dužan je 
osigurati putniku drugo vozilo za prijevoz do odredišta.

Članak 27.

Vozač autotaksi vozila dužan je na početku vožnje uključiti taksimetar.

Naplata usluge autotaksi prijevoza obavlja se od trenutka kada putnik uđe u autotaksi vozilo, bez 
obzira na koji način je prijevoz naručen.

Članak 28.

Vozač autotaksi vozila dužan je, na zahtjev putnika, izdati uredan račun za obavljeni prijevoz. 

Račun je uredan kada su na njemu označeni:

− pečat autotaksi prijevoznika, MB/porezni broj i potpis vozača
− datum vožnje
− polazište i odredište
− vrijeme obavljanja vožnje
− novčani iznos naknade s oznakom «plaćeno».

Članak 29.

Po završetku vožnje, vozač autotaksi vozila dužan je pregledati vozilo, a nađene stvari prijaviti 
najbližoj policijskoj postaji.

Ako se vlasnik stvari nađenih u vozilu ne javi u roku od 8 (osam) dana, s njima se postupa po 
propisima o nađenim stvarima. 

V. AUTOTAKSI STAJALIŠTE

Članak 30.

Autotaksi stajalište određuje Općinsko poglavarstvo posebnim Zaključkom.

Autotaksi stajalištem može se koristiti samo korisnik koncesije.
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Stajališna mjesta na autotaksi stajalištu dodjeljuju se korisniku koncesije razmjerno broju 
autotaksi vozila odnosno dodijeljenih koncesija.

Članak 31.

Uz propisanu prometnu signalizaciju autotaksi stajalište obilježava se vertikalno postavljenim 
znakom na kojem je označen naziv stajališta, broj stajališnih mjesta, izvadak iz cjenika autotaksi 
usluga, radno vrijeme i broj telefona ako je na autotaksi stajalištu ugrađen telefon. 

Članak 32.

Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više autotaksi vozila nego što ima obilježenih mjesta i ne 
smiju se parkirati druga vozila.

Troškove uređivanja i održavanja autotaksi stajališta snosi Općina Blato iz sredstava naknade za 
koncesiju.

Za uporabu autotaksi stajališta ne plaća se naknada za zakup javne površine jer je ista plaćena 
kroz naknadu za koncesiju.

VI. AUTOTAKSI VOZILO

Članak 33.

Autotaksi vozilo mora, osim uvjeta propisanih Pravilnikom, posjedovati:

- najmanje  4 (četvero) vrata  s 4+1 sjedištem,
- oznaku «taksi» postavljenu na krovu vozila,
- ispravan taksimetar,
- ispravan protupožarni aparat,
- ovjereni izvadak važećeg cjenika postavljenog na vidnom mjestu u vozilu,
- plan općine Blato (ako je izdan),
- ispravan uređaj za zagrijavanje i prozračivanje vozila ,

Autotaksi prijevoznik dužan je vozilo održavati tehnički ispravnim, neoštećenim, urednim i 
čistim.

VII. CJENIK

Članak 34.

Cjenik autotaksi usluga utvrđuje se Cjenikom.

Cjenikom se određuje cijena:

- početka vožnje (start),
- vožnja po (prevaljenom) kilometru,
- noćne vožnje, vožnje nedjeljom i državnim blagdanima,
- čekanje.

Noćnom vožnjom smatra se vožnja u vremenu od 24,00 do 06,00 sati.
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Prijevoz prtljage uključen je u cijenu usluge autotaksi prijevoza..

Cijena vožnje izvan otoka Korčule, računajući s polaskom s područja općine Blato kao i cijena 
prijevoza životinja i stvari koje nisu osobna prtljaga, ugovaraju se slobodnom pogodbom prije 
početka vožnje.

Cjenik mora sadržavati nadnevak početka važenja, tj. primjene.

Članak 35.

Suglasnost na Cjenik daje Općinsko poglavarstvo.

Cjenik se dostavlja Poglavarstvu na suglasnost najmanje 30 dana prije početka primjene.

Poglavarstvo je dužno očitovati se o zahtjevu za davanje suglasnosti u roku od 30 dana od 
dana primitka zahtjeva, a u suprotnom će se smatrati da je suglasnost dana.

VIII. NADZOR

Članak 36.

Nadzor nad primjenom ove Odluke, pored ovlaštenih državnih tijela, obavlja Jedinstveni upravni 
odjel Općine Blato putem komunalnog redara koji ujedno vodi i očevidnik počinjenih prekršaja, 
uočenih nepravilnosti i izrečenih kazni autotaksi prijevoznicima i vozačima.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 37.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja 
djelatnost autotaksi prijevoza suprotno odredbama glave IV. i VII. ove Odluke. 

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja 
obavlja djelatnost autotaksi prijevoza novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba koja obavlja djelatnost 
autotaksi prijevoza novčanom kaznom od 500,00 kuna.

Članak 38.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač autotaksija ako:

1. na području općine neovlašteno obavlja autotaksi prijevoz (čl. 21. st. 2. i 3.)
2. neovlašteno se koristi autotaksi stajalištem (čl. 30. st. 2.).

X. POSEBNE ODREDBE

Članak 39.

Vozač autotaksi vozila mora položiti ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, 
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gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i zanimljivostima općine 
Blato.

Program ispita, način provjere znanja i rok u kojem je potrebno položiti ispit iz stavka 1. 
ovog članka utvrđuje posebno povjerenstvo koje imenuje Općinsko poglavarstvo.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Dok se ne ispune uvjeti iz članka 39. stavak 2. ove Odluke, autotaksi prijevoznik odnosno njegov 
vozač koji obavlja autotaksi prijevoz može obavljati autotaksi prijevoz i bez položenog ispita.

Članak 41.

Općinsko poglavarstvo u roku od 15 dana od stupanja na snagu ove Odluke imenovat će 
članove Povjerenstva iz članka 8. ove Odluke.

Članak 42.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Blato».

Klasa: 021-05/06-02/25
Ur.broj: 2138/02-02/1-06-1
Blato, 1. lipnja 2006. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik

Dipl.oec. Katija Favro
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4. Odluka o izboru člana Odbora za financije, proračun, gospodarstvo, razvoj, 
poljodjelstvo, selo i seljaštvo 

Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato (Sl.glasnik 4/99, 1/02,  7/03 i 1/06) i Odluke o osnivanju 
stalnih  radnih  tijela  Općinskog vijeća  Blato  (Sl.glasnik  2/94),  Općinsko vijeće  Blato  na  svojoj 
10.sjednici održanoj 1. lipnja  2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru člana  Odbora za financije, proračun, gospodarstvo,  razvoj, poljodjelstvo, 

selo i seljaštvo
(Odbor za gospodarske djelatnosti)

Članak 1.

U Odbor za financije, proračun, gospodarstvo, razvoj, poljodjelstvo, selo i seljaštvo (Odbor za 
gospodarske djelatnosti) Općinskog vijeća Blato bira se: 

− Danko Mirošević – član

Članak 2

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Blato».

Klasa: 021-05/06-02/26
Ur.broj: 2138/02-02/1-06-1
Blato, 1. lipnja 2006. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik

Dipl.oec. Katija Favro
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5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redara Općine Blato za 
2005. godinu

Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato (Sl.glasnik 4/99, 1/02,  7/03 i 1/06), Općinsko vijeće 
Blato na svojoj 10.sjednici održanoj 1. lipnja  2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

I. Prihvaća se Izvješće o radu komunalnog redarstva Općine Blato za  2005. godine.

II. Zadužuje  se  komunalni  redar,  temeljem  Odluke  o  komunalnom  redu  nastaviti  sa 
aktivnostima  na  uređenju  mjesta,  posebno  priobalnih  uvala  u  suradnji  sa  komunalnim 
poduzećem EKO d.o.o.,  do početka turističke sezone . 

III. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine 
Blato».

Klasa: 021-05/06-02/27
Ur.broj: 2138/02-02/1-06-1
Blato, 1. lipnja 2006. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik

Dipl.oec. Katija Favro

6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća 
Vodovoda  d.o.o. Blato za 2005. godinu.

Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato (Sl.glasnik 4/99, 1/02,  7/03 i 1/06), Općinsko vijeće 
Blato na svojoj 10.sjednici održanoj 1. lipnja  2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

I. Prihvaća se Izvješće o poslovanju i Financijsko izvješće Vodovoda d.o.o.  za  2005. godine.

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine 
Blato».

Klasa: 021-05/06-02/28
Ur.broj: 2138/02-02/1-06-1
Blato, 1. lipnja 2006. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik

Dipl.oec. Katija Favro
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7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća EKO-a 
d.o.o. za 2005. godinu

Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato (Sl.glasnik 4/99, 1/02,  7/03 i 1/06), Općinsko vijeće 
Blato na svojoj 10.sjednici održanoj 1. lipnja  2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

I. Prihvaća se Izvješće o poslovanju i Financijsko izvješće EKO-a d.o.o.  za  2005. godine.

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine 
Blato».

Klasa: 021-05/06-02/29
Ur.broj: 2138/02-02/1-06-1
Blato, 1. lipnja 2006. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik

Dipl.oec. Katija Favro

5. lipnja  2006 godine -Broj  3 /06 – SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Izdaje Općina Blato - glavni i odgovorni urednik Sandra Marinović

Informacije se primaju u tajništvu Općine Blato,
telefoni 020/ 851-041, 851-141telefax 020/851-241
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