
 
 
 
Općina Blato 
Trg Franje Tuđmana 4 
20271 Blato 
n/r načelnik Ante Šeparović, dipl. ing. 

 
 
 
Ciudad d.o.o.  
Jurja Dalmatinca 4 
10000 Zagreb 

 
 

PREDMET: Dostava posebnog priznanja za izraziti uspjeh 
 

 
Poštovani gospodine Načelniče, 
 
kao što već vrlo vjerojatno znate, projekt Načelnik.hr nastavak je projekata 

Gradonačelnik.hr i Župan.hr, a koji su se unazad zadnjih nekoliko godina među hrvatskim 
medijima etablirali kao najrelevantnije mjesto za praćenje i analizu rada lokalne samouprave. 
Dosad smo objavili više stotina analiza najuspješnijih hrvatskih gradova, županija i općina. 
Naše analize uvijek su bile i ostat će temeljene na točnim, objektivnim i lako provjerljivim 
statističkim podacima koje publiciraju javne institucije RH, poput Ministarstva financija, 
Državnog zavoda za statistiku, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za 
mirovinsko osiguranje, državnih agencija itd. 

 
Uspjeli smo se također pozicionirati kao relevantan izvor podataka o lokalnoj 

samoupravi za druge, prvenstveno nacionalne, medije u Hrvatskoj. Već petu godinu za redom, 
odabrali smo i ponovo proglasili najuspješnije hrvatske gradove i to u kategorijama „Prvak EU 
fondova“, „Gospodarstvo“, „Obrazovanje i mladi“ te „Kvaliteta života“, a nagradili smo i grad 
koji je pokazao najveći napredak. Također, odabrali smo i pobjednike u izboru najpametnijih i 
najzelenijih hrvatskih gradova. U svemu tome imamo i podršku Hanza medije odn. Jutarnjeg 
lista koji nas je u najavi tog događanja pratio i u tiskanom izdanju i na svom web portalu u 
poslovnoj rubrici „Novac“. S istim smo partnerom već treći puta organizirali i izbor najboljeg 
EU projekta na razini županija. 

 
Dodajmo kako je izbor najboljeg grada utemeljen na metodologiji koju smo sami razvili, 

a koja je potpuno utemeljena na službenim podacima javnih institucija RH te istraživanju 
javnog mijenja koje za nas ekskluzivno provodi agencija Ipsos. Isto planiramo primijeniti i na 
općine. 

 
Prema podacima kojima raspolažemo, općina kojoj ste na čelu priloženo je priznanje 

zaslužila za plasman među 30 NAJBOLJIH hrvatskih općina temeljem analize proračuna 
metodom udjela u proračunu. 
 

Čestitamo! 
 

 

                                                                                                                Vjeran Stilinović, direktor 
 
 
 
 
U Zagrebu, 25. studenoga 2022. 


