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1.

Na temelju članka 29. Statuta Općine
Blato (“Sl.gl.Općine Blato”
5/01 i 1/02),
Općinsko vijeće Općine Blato na 22. sjednici
održanoj 15.svibnja 2003. godine, donijelo je

PRAVILNIK
O STIPENDIRANJU
STUDENATA I U^ENIKA
OP]INE BLATO
I.

-

II.

-

popis isprava koje se prilažu uz prijavu na
natječaj,
rok za podnošenje prijave na natječaj,

-

druge podatke značajne za provođenje
natječajnog postupka.
Članak 3.

UVODNE ODREDBE

Odjeljak za društvene djelatnosti Općine Blato
prikuplja prijave na natječaj, provodi njihovu
stručnu obradu i izrađuje prijedlog Liste reda
prvenstva za izbor korisnika stipendija Općine
Blato, a Listu reda prvenstva utvrđuje
Općinsko poglavarstvo Općine Blato.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se:

-

broj studenata i učenika raznih struka s
kojima će se zaključiti ugovori o
stipendiranju,

-

Članak 1.

-

-

način raspisivanja javnog natječaja za
dodjelu stipendija Općine Blato studentima
deficitarnih struka s prebivalištem u općini
Blato, dodjela stipendija Općine Blato
studentima ostalih struka s područja
Općine
Blato,
dodjela
stipendija
najuspješnijem učeniku završnog razreda
Srednje škole Blato s područja Općine
Blato, te dodjelu stipendija Općine Blato
učenicima s područja Općine Blato koji se
školuju u drugim mjestima za zanimanja
kojih nema u SŠ na području otoka
Korčule, a koja su proglašena deficitarnim
strukama.
kriteriji za izradu Liste reda prvenstva za
izbor korisnika stipendije Općine Blato,
ugovorne obveze između davatelja i
korisnika stipendije Općine Blato,
način određivanja visine stipendije Općine
Blato,
kriteriji za oslobađanje korisnika od obveze
vraćanja stipendije Općine Blato, te uvjeti
vraćanja.

III.

KRITERIJI ZA IZRADU LISTE REDA
PRVENSTVA
Članak 4.

Lista reda prvenstva za izbor studenata
deficitarnih struka, korisnika stipendije
Općine Blato izrađuje se temeljem kriterija
“godina obrazovanja”, “uspjeh u prethodnom
obrazovanju”, “broj ostale malodobne braće i
sestara ili na školovanju”,“ostala socijalna
prava” i
“nadareni studenti” odnosno
“nadareni učenici” (za prvu godinu studija).
Članak 5.
Lista reda prvenstva za izbor studenata i
učenika raznih struka, korisnika stipendije
Općine Blato izrađuje se temeljem kriterija
“godina obrazovanja”, “uspjeh u prethodnom
obrazovanju”, “broj ostale braće i sestara ili na
školovanju”, “ostala socijalna prava”
i
“nadareni studenti” odnosno
“nadareni
učenici”.

JAVNI NATJEČAJ

Članak 6.

Članak 2.

Broj bodova po kriteriju “godina obrazovanja”
utvrđuje se na slijedeći način:
GODINA
BROJ BODOVA
OBRAZOVANJA

Temeljem Zaključka Općinskog poglavarstva
Općine Blato, donesenog na prijedlog Odjeljka
za društvene djelatnosti Općine Blato,
raspisuje se javni natječaj za dodjelu stipendija
Općine Blato redovnim polaznicima fakulteta,
viših i srednjih škola.
Javni natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči
Općine Blato, Srednje škole Blato i na
Radio Blatu.
Javni natječaj mora sadržavati:
- broj studenata deficitarnih struka s kojima
će se zaključiti ugovori o stipendiranju i
popis deficitarnih struka,
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1. godina

0

2. godina

40

3. godina

60

4. godina(i viša godina
studija, te apsolventi)

80

Članak 7.

Članak 9.

Broj bodova po kriteriju “uspjeh u
prethodnom obrazovanju” utvrđuje se
temeljem općeg uspjeha (prosjeka ocjena svih
predmeta, a za maturante uključujući i ocjene
iz završnog ispita) u prethodnoj godini
obrazovanja, i to na slijedeći način:

Broj bodova po kriteriju “ostala
socijalna prava”
Invalidnoj osobi – tražitelju stipendije Općine
Blato, pripadaju dodatni bodovi sukladno
stupnju invalidnosti po kriteriju “ostala
socijalna prava” ( stupanj invalidnosti =
broj bodova ).

dobar(3)

vrlo dobar
(4)

odličan (5)

OPĆI
USPJEH
3.00

BROJ
BODOVA
10

3.10

15

3.20

20

3.20

25

3.40

30

OPĆI
USPJEH
3.50

BROJ
BODOVA
32

3.60

34

3.70

36

3.80

38

3.90

40

4.00

42

4.10

44

4.20

46

4.30

48

4.40

50

4.50

55

4.60

60

4.70

65

4.80

70

4.90

75

NADARENI STUDENTI

5.00

80

1. prosjek ocjena na
studiju
do 3.00
3.01- 3.50
3.51- 4.00
4.01- 4.50
4.51- 4.75
4.76- 5.00
2. objava stručnog rada
u nacionalnom časopisu
3. objava znanstvenog
rada u nacionalnom
časopisu
4.
sudjelovanje
referatom
na
nacionalnom
znanstvenom skupu
NADARENI STUDENTI

Djetetu poginulog ili nestalog hrvatskog
branitelja iz Domovinskog rata – tražitelju
stipendije Općine Blato, pripada dodatnih 50
bodova po kriteriju “ostala socijalna prava ”.
Djetetu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz
Domovinskog rata – tražitelju stipendije
Općine Blato, pripadaju dodatni bodovi po
kriteriju “ostala socijalna prava” u visini
polovine
utvrđene invalidnosti roditelja
( stupanj invalidnosti = ½ broj bodova ).
Djetetu samohranog roditelja – tražitelju
stipendije Općine Blato, pripada dodatnih 30
bodova po kriteriju.
Invalidnost se dokazuje Rješenjem nadležnog
tijela o utvrđenoj invalidnosti .
Samohranim roditeljem smatra se roditelj koji
nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a
sam skrbi za svoju djecu.
Status stradalnika Domovinskog rata dokazuje
se Uvjerenjem nadležnog tijela.
Članak 10.
Broj bodova po kriteriju “nadareni studenti”
utvrđuje se na slijedeći način:

Članak 8.
Broj bodova po kriteriju ““broj ostale braće i
sestara ili na školovanju”” utvrđuje se na
temelju slijedećih dokumenata:
- potvrde o školovanju, a za djecu koja još
nisu obuhvaćena školovanjem rodni list
BROJ OSTALE
BROJ BODOVA
DJECE
1
10
2

25

3

45

4

70

5 i više

100 ili stipendija
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BROJ
BODOVA
20
40
60
80
90
100
20
40
40

BROJ
BODOVA

5. dobivena fakultetska
nagrada
ili
nagrada
visoke škole
6. objava znanstvenog
rada u međunarodnom
časopisu
7.
sudjelovanje
referatom
na
međunarodnom
znanstvenom skupu
8. dobivena rektorova
nagrada

Općine Blato, na koju podnositelj molbe može
uložiti žalbu u roku 8 dana od objave Liste na
oglasnoj ploči Općinske uprave.
Pri utvrđivanju prijedloga najuspješnijeg
učenika završnog razreda
SŠ Blato
Nastavničko vijeće SŠ Blato dužno je u
vlastite kriterije uvrstiti i kriterije iz članka 1,
7 , i 11 ove Odluke.
Općinsko poglavarstvo vlasno je ukoliko se
na natječaj za «studiranje deficitarnih struka»
ne prijavi dovoljan broj studenata dodjeliti
predviđene stipendije
studentima ostalih
struka sukladno listi prvenstva.
Žalbe rješava Općinsko poglavarstvo Općine
Blato.
Po završenom postupku pristupa se sklapanju
“Ugovora o stipendiranju studenata deficitarnih
struka ” odnosno “Ugovora o stipendiranju
studenata i učenika različitih struka ” sa svima
kojima je to odobreno.

50
60
60

STIPENDIJA

Članak 11.
Broj bodova po kriteriju “nadareni učenici”
utvrđuje se na slijedeći način:
NADARENI
UČENICI

BROJ BODOVA

1. osvajanje prvog
mjesta na
županijskom
natjecanju
2. sudjelovanje na
državnom natjecanju
3. osvajanje drugog i
trećeg mjesta na
državnom natjecanju
4. osvajanje prvog
mjesta na državnom
natjecanju za studij u
području iz kojeg je
osvojeno prvo mjsto

IV.
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UGOVORNE OBVEZE
Članak 14.

“Ugovor o stipendiranju studenata deficitarnih
struka” obvezno sadrži odredbe kojima se
reguliraju međusobni odnosi između Općine
Blato i korisnika stipendije, a naročito:

20
30
80 ili stipendija

5. završeno
osnovno glazbeno umjetničko
obrazovanje
6. završeno srednjeumjetničko
školovanje kao
usporedno

-

20

40

-

-

Članak 12.

-

Iznimno od svih navedenih kriterija, Općinsko
poglavarstvo Općine Blato može odobriti
jednokratnu studensku potporu u tijeku
akademske godine studentima koji ne
primaju stipendiju s drugog osnova, a koji
su redoviti studenti više škole ili fakulteta a
nisu stariji

odredbe o obvezi studenata da završi
školovanje u određenom roku,
odredbe o pravu studenata na stipendiju
za vrijeme trajanja Ugovora,
odredbe o obvezi zapošljavanja u
djelatnosti za koju je utvrđena deficitarnost
kadrova,
odredbe o uvjetima vraćanja stipendije,
odredbe o obvezi obavljanja društveno
korisnog rada za potrebe Općine Blato u
trajanju do 20 sati godišnje,
sankcije za nepoštivanje Ugovora,
izjava učenika/studenta da nije primatelj
stipendije po bilo kojoj osnovi.
Članak 15.

“Ugovor o stipendiranju” obvezno sadrži
odredbe kojima se reguliraju međusobni
odnosi između Općine Blato i korisnika
stipendije, studenata i učenika raznih struka, a
naročito:
- odredbe o obvezi učenika, odnosno
studenata da završi školovanje u
određenom roku,
- odredbe o pravu učenika i studenata na
stipendiju za vrijeme trajanja Ugovora,

Članak 13.
Uvid u listu reda prvenstva omogućuje
se svim podnositeljima molbe za stipendiju
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odredbe o obvezi obavljanja društveno
korisnog rada za potrebe Općine Blato u
trajanju od 20 sati godišnje,

zaposlenja u njegovoj struci, najmanje
dvostruko vrijeme od vremena stipendiranja.

-

odredbe o uvjetima vraćanja stipendije,

-

sankcije za nepoštivanje Ugovora,

-

izjava učenika/studenta da nije primatelj
stipendije po bilo kojoj osnovi.

Korisnik studentske stipendije Općine Blato
koji završi studij oslobađa se u potpunosti od
obveze vraćanja stipendije ukoliko ostvari
zaposlenje na prostoru Općine Blato.

-

V.

Članak 20.

Obveze vraćanja stipendije oslobađa se i
korisnik stipendije koji ne ostvari zaposlenje
u
Općini Blato, ali kojemu je mjesto
prebivališta Općina Blato u trajanju najmanje
dvostruko od vremena koliko je primao
stipendiju.

ODREĐIVANJE VISINE STIPENDIJE
Članak 16.

Osnovica za određivanje visine stipendije je
“socijalna osnovica Općine Blato”.
KORISNICI

VISINA STIPENDIJA

učenici

40% osnovice

studenti

100%osnovice

Članak 21.
Korisnik studentske stipendije Općine Blato
kojem je prebivalište na području općine Blato,
a koji ostvari zaposlenje izvan područja
Općine
Blato nakon završenog studija u
okviru prosjeka vremena studiranja na
upisanom studiju, dužan je vratiti ukupno
primljene stipendije .
Članak 22.

VI.

Korisnik studentske stipendije Općine Blato
koji ne završi upisani studij za kojeg je
ugovorena stipendija godinu dana nakon
prosjeka vremena studiranja koji vrijedi za
upisani studij
dužan je vratiti ukupno
primljenu stipendiju uvećanu za kamatnu
stopu od 6% godišnje.

ISPLATA STIPENDIJE
Članak 17.

Iznos stipendije isplaćuje se na tekući račun za
učenike i studente otvoren u Privrednoj banci
d.d. ili u nekoj drugoj poslovnoj banci u
Republici Hrvatskoj, u pravilu do petnaestog u
mjesecu za prethodni mjesec .

Članak 23.
Korisnik učeničke stipendije Općine Blato koji
završi
srednjoškolsko
obrazovanje
u
predviđenom roku trajanja, do kraja školske
godine u kojoj je postao maturant, oslobađa
se u potpunosti od obveze vraćanja stipendije
ukoliko ostvari zaposlenje
na prostoru
Općine Blato ili nastavi studij .

Članak 18.
Isplata stipendije prekida se ako korisnik ne
upiše naredni semestar odnosno godinu
redovnog obrazovanja, te mu se u tom slučaju
samo jednom tijekom obrazovanja odobrava
jednogodišnje “mirovanje” isplate.

Članak 24.
Korisnik učeničke stipendije Općine Blato koji
ne ispuni uvjete iz članka 23. ovog Pravilnika
dužan je vratiti ukupno primljenu stipendiju
uvećanu za kamatnu stopu od 6% godišnje.

Korisnici stipendije dužni su potvrde o upisu
dostaviti do traženog roka, a ako to ne učine
nemaju pravo na isplatu stipendije za mjesece
za koje im nije utvrđen status korisnika.
VII.

Članak 25.
Radi ostvarivanja prava na oslobađanje od
obveze vraćanja stipendije Općine Blato,
korisnici su dužni dostaviti slijedeće
dokumente:

KRITERIJI
ZA
OSLOBAĐANJE
KORISNIKA
OD
OBVEZE
VRAĆANJA STIPENDIJE – UVJETI
VRAĆANJA

1. Pismeni zahtjev za djelomično ili potpuno
oslobađanje
od
obveze
vraćanja
stipendije,
2. studenti - potvrdu obrazovne ustanove o
datumu diplomiranja i prosjeku studiranja
3. učenici - prijepis svjedodžbe o završnom
ispitu.

Članak 19.
Korisnici studentske stipendije Općine Blato,
nakon završenog studija, dužni su raditi na
području Općine Blato ako postoji potreba
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Članak 26.

OPĆINSKO VIJEĆE

Korisnik stipendije Općine Blato koji ima uvjete
za oslobađanje od obveze vraćanja stipendije
dužan je podnijeti zahtjev za oslobađanje
najkasnije u roku tri mjeseca po završetku
obrazovanja.

Predsjednik:
prof. Ivo Gavranić

2. Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato

Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka i ne
odazivanja na pismenu obavijest Odjeljka za
društvene djelatnosti Općine Blato, obveza
vraćanja stipendije stavit će se u stanje otplate.

(Sl. gl. 5/01 i 1/02) Općinsko vijeće Blato na
svojoj 22. sjednici održanoj 15. svibnja 2003.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju nalaza držanog ureda za
reviziju

Članak 27.
Svaki korisnik koji je dužan vratiti određeni
iznos stipendije Općini Blato započinje s
otplatom kad se zaposli, na način da mu
mjesečna rata otplate ne prelazi jednu
četvrtinu iznosa njegove plaće, odnosno
najkasnije u roku od četiri godine od dana
zaposlenja.

I
Prihvaća se nalaz Državnog ureda za
reviziju o obavljenom nadzoru financijskog
poslovanja Općine Blato za 2002. godinu
Klasa: 041-01/03-01/7, Ur. broj: 613-21-03-2
od 17. travnja 2003. godine, koji čini sastavni
dio ovog Zaključka.

Članak 28.
Povrat određenog iznosa stipendije Općine
Blato osigurava se s dva jamca i mjenicom.

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog
dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Blato", a dostavit će se Državnom
uredu za reviziju.

U slučaju trajnog gubitka radne sposobnosti
korisnika stipendije Općine Blato ili u slučaju
njegove smrti, jamci se oslobađaju vraćanja
stipendije.
Članak 29.

Klasa: 021-05/03-03/21
Ur. broj: 2138/02-02/1-03-1
Blato, 15. svibnja 2003. godine

Ako korisnik stipendije Općine Blato ispunjava
uvjete iz članka 27. ovog Pravilnika, a svoje
obveze ne ispunjava opomenut će se
pismenim putem.

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
prof. Ivo Gavranić, v.r.

Nakon neodazivanja korisnika na drugu
opomenu aktivirat će se mjenično jamstvo.
VIII.

3.
Na temelju članka 24. Zakona o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj
samoupravi (NN 33/01 i 60/01), članka 4. i
9. Zakona o referendumu (NN 33/96 i
92/01) i članka 20., 21., 22. i 29. Statuta
Općine Blato (Sl. gl. 5/01 i 1/2) Općinsko
vijeće Blato na svojoj 24. sjednici održanoj
10. lipnja 2003. godine, donijelo je

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje
važiti
Pravilnik o stipendiranju učenika i
studenata Općine Blato od 31. listopada 1995
godine (“Sl. gl. Općine Blato” broj 3/95).

ODLUKU
o raspisivanju referenduma

Članak 31.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Sl. gl. Općine Blato” , a
primjenjuju se od 1. rujna 2003. godine.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se potreba
raspisivanja referenduma na području
dijela naselja Blato i to na području Male
Kapje i Blaca označenom kao statistički
krug 6530, te na području Vele i Male

Klasa: 021-05/03-03/20
Ur.broj:2138/02-02/1-03-1
Blato, 15. svibnja 2003. godine
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Rasohe i Babine označenog kao statistički
krug 6521, koji su utvrđeni u Jedinstvenoj
evidenciji prostornih jedinica.

Pravo glasovanja na referendumu
imaju građani koji imaju prebivalište na
području Male Kapje, Blaca, Vele i Male
Rasohe i Babine i upisani su u popis
birača, odnosno u statističkim krugovima
6530 i 6521.

Članak 2.
Referendum se raspisuje radi
utvrđivanja volje stanovnika Male Kapje,
Blaca, Vele i Male Rasohe i Babine o
pripadnosti tog područja, kao i radi
osnivanja mjesnog odbora Blaca – Babina
na području statističkog kruga 6530 i
statističkog kruga 6521 naselja Blato.

Članak 6.
Odluka donesena na referendumu
obvezatna je za Općinsko vijeće i druga
tijela Općine Blato.
Članak 7.

Članak 3.
Zadužuje se Odbor za popis birača
utvrditi usklađenost biračkog spiska.

Referendumom
se
mora
nedvosmisleno utvrditi volja stanovnika
Male Kapje, Blaca, Vele i Male Rasohe i
Babine, te u tom smislu pitanja o kojima će
se stanovnici Male Kapje, Blaca, Vele i
Male Rasohe i Babine izjašnjavati glase:

Članak 8.
Posebnim Zaključkom Općinskog
vijeća imenovat će se povjerenstvo za
provedbu referenduma koje se zadužuje
izvršiti sve poslove radi provedbe ove
Odluke, te provesti referendum na način
propisan zakonom.

1.) «DA LI STE ZA ZAKONSKO
RJEŠENJE
PREMA
KOJEM
ĆE
PODRUČJE MALE KAPJE, BLACA,
VELE I MALE RASOHE I BABINE
PRIPASTI OPĆINI BLATO?»

Članak 9.
ZA

PROTIV

Zadužuje se Općinsko vijeće o
dobivenim rezultatima referenduma od
povjerenstva za provedbu referenduma
odmah izvijestiti Vladu RH, Povjerenstvo
za granice jedinica lokalne samouprave,
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne
samouprave RH, Župana Dubrovačkoneretvanskog, građane općine Blato putem
oglasnih ploča i Radio Blata, te rezultate
referenduma objaviti u «Službenog
glasniku Općine Blato.
Članak 10.

2.) «DA LI STE ZA OSNIVANJE
MJESNOG ODBORA BLACA BABINA?»
ZA

PROTIV
M.P.

Članak 4.

Ova će se Odluka objaviti u
«Službenom glasniku Općine Blato», na
Radio Blatu i na oglasnim pločama Općine
Blato, a stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku
Općine Blato».

Referendum će se održati
u
nedjelju 6. srpnja 2003. godine od 7,00 sati
do 19,00 sati u Babini, u zgradi bivše
Osnovne škole Babina.
Članak 5.

Ur.broj: 021-05/03-03/22
Klasa: 2138/02-02/1-03-1
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Blato, 10. lipnja 2003. godine
II.
se:

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
prof. Ivo Gavranić, v.r.

U Odbor za popis birača imenuju

1. Anđelka Biško
- predsjednik
Danko Mirošević - zamjenik
predsjednika

4.
Temeljem članka 29. Statuta
Općine Blato (Sl. gl. 5/01 i 1/2) Općinsko
vijeće Blato na svojoj 24. sjednici održanoj
10. lipnja 2003. godine, donijelo je

2. Franko Boroe
Edi Bosnić

ZAKLJUČAK

- član
- zamjenik člana

3. Borka Šimunović - član
Ivo Bačić
- zamjenik člana

I.
Daje se prethodna suglasnost Vladi
RH za uvrštavanje Prigradice u projekt
«Razvoj sustava turističkih lučica na
hrvatskim otocima».

III.
Odbor za popis birača provjerava
pravilnost popisa birača, odlučuje o
zahtjevima građana za upis, dopunu ili
ispravak popisa birača koje nije uvažio
nadležni organ uprave koji vodi taj popis i
potvrđuje popis birača.

II.
Prije realizacije projekta «Razvoj
sustava turističkih lučica na hrvatskim
otocima» i uvrštavanja luke Prigradica u
pilot projekt potrebno je Općini Blato
dostaviti Idejno rješenje lučice s posebnim
osvrtom na maritimnu zaštitu, broj i
raspored vezova, te Studij utjecaja na
okoliš, radi konačnog očitovanja.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu
osmog dana od dana objave u «Službenom
glasniku Općine Blato».
Klasa: 021-05/03-03/24
Ur.broj: 2138/02-02/1-03-1
Blato, 10. lipnja 2003. godine

III. Ovaj Zaključak stupa na snagu
osmog dana od dana objave u «Službenom
glasniku Općine Blato», a dostavit će se
Ministarstvu javnih radova, obnove i
graditeljstva RH i tvrtki «Argonaut» d.o.o..

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
prof. Ivo Gavranić, v.r.

Klasa: 021-05/03-03/23
Ur.broj: 2138/02-02/1-03-1
Blato, 10. lipnja 2003. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
prof. Ivo Gavranić, v.r.
5.
Temeljem članka 27. stavak 1. i 2.
Zakona o popisima birača (NN 19/92), te
članka 29. Statuta Općine Blato (Sl. gl.
5/01 i 1/2) Općinsko vijeće Blato na svojoj
24. sjednici održanoj 10. lipnja 2003.
godine, donijelo je

6.
Temeljem članka 20., 21., 22., 23.
24. i 25. Zakona o referendumu (NN 33/96
i 92/01) i članka 29. Statuta Općine Blato
(Sl. gl. 5/01 i 1/2) Općinsko vijeće Blato
na svojoj 24. sjednici održanoj 10. lipnja
2003. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o imenovanju Povjerenstva za
provedbu referenduma

ZAKLJUČAK
o osnivanju i imenovanju
Odbora za popis birača

I.
Ovim Zaključkom imenuje se
Povjerenstvo za provedbu referenduma
koji će se održati 6. srpnja 2003. godine.

I.
Ovim Zaključkom osniva se Odbor
za popis birača Općine Blato.
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II.
Imenuje se Povjerenstvo za
provedbu referenduma u slijedećem
sastavu:
1. Sandra Marinović , dipl. iur.
predsjednik
Antun Žanetić, dipl. iur.
zamjenik predsjednika

-

2. Franko Šeparović «Buda»
Ivan Cetinić «Dorol»
zamjenik člana

- član
-

3. Majski Mašković
Srđan Žanetić
zamjenik člana

- član
-

PREDSJEDNIK
prof. Ivo Gavranić, v.r.
7.
Temeljem članka 29. Statuta
Općine Blato (Sl. glasnik 5/01 i 1/02),
Općinsko vijeće Blato na svojoj 24.
sjednici održanoj 10. lipnja 2003. godine,
donijelo je slijedeći

-

ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se Izvješće o poslovanju
EKO d.o.o. i Financijsko izvješće o
poslovanju za razdoblje od 1. siječnja do
31. prosinca 2002. godine.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu
osmog dana od dana objave u "Službenom
glasniku Općine Blato".

III.
Povjerenstvo
za
provedbu
referenduma obavlja tehničke pripreme za
provedbu referenduma, brine se za
zakonitu provedbu referenduma, utvrđuje i
proglašava rezultat referenduma, te obavlja
ostale poslove određene zakonom.

Klasa: 021-05/03-03/26
Ur. broj: 2138/02-02/1-03-1
Blato, 10. lipnja 2003. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
prof. Ivo Gavranić, prof.

IV.
S obzirom na broj birača upisanih u
popis birača za područje Male Kapje,
Blaca, Vele i Male Rasohe i Babine,
označeno statističkim krugovima 6530 i
6521,
Povjerenstvo
za
provedbu
referenduma obavljat će ujedno i sve
poslove biračkog odbora.
V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu
osmog dana od dana objave u «Službenom
glasniku Općine Blato».
Klasa: 021-05/03-03/25
Ur.broj: 2138/02-02/1-03-1
Blato, 10. lipnja 2003. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
12. lipnja 2003. godine - broj 4/03 - SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO
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Izdaje Općina Blato - glavni i odgovorni urednik Sandra Marinović
Informacije se primaju u tajništvu Općine Blato, telefoni 020/851-041, 851-141
telefax 020/851-241
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