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5. Pravilnik o pravu na pristup informacijama
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1. Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona
o sigurnosti prometa na cestama ( N.N.
broj 105/04) i članka 28. Statuta Općine
Blato (Sl. glasnik 5/01 i 1/2) Općinsko
vijeće Općine Blato je na 42.sjednici
održanoj 24.veljače 2005. 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 5/01 i 1/2) članak 4. mijenja
se i glasi:
Promet
na
javnim
prometnim
površinama dopušten je svakom
sudioniku pod jednakim uvjetima, na
način propisan Zakonom o sigurnosti
prometa na cestama(u daljnjem tekstu :
Zakon), propisima donesenim na temelju
ovog Zakona i ovom Odlukom.
Na javnim prometnim površinama ne
smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili
djelatnosti koje bi mogle oštetiti javnu
prometnu površinu ili ugroziti sigurnost
ili protočnost vozila odnosno pješaka.
Članak 2.
Članci 5. i 6. postaju članak 7. koji glasi:
Najveća dozvoljena brzina kretanja
vozila na cestama u naseljima na
području Općine Blato ograničava se na
50 km/h .

Iznimno odredbi stavka 1. , na cesti ili
dijelu ceste u naselju čiji prometno
tehnički i sigurnosni elementi ne
dopuštaju , prometnim znakom će se
ograničiti kretanje vozila na brzinu
manju od 50 km/h .
Članak 3.
Dodaje se članak 5. koji glasi:
Javnim prometnim površinama u smislu
ove Odluke smatraju se razvrstane i
nerazvrstane ceste, ulice i trgovi,
nogostupi,
obale
i
pristaništa,
biciklističke staze, pješački otoci, javni
prolazi, šetališta, parkirališta, stajališta i
terminali javnog prolaza, autotaksi
stajališta i sl. površine.
Članak 4.
Dodaje se novi članak 6. koji glasi:
Uređenje prometa na cestama na
području Općine Blato temelji se na
Zakonu, propisima donesenim na
temelju ovog Zakona, ovom Odlukom i
posebnim
odlukama
Općinskog
poglavarstva kojima se sukladno ovoj
Odluci uređuju određeni segmenti
prometa u pojedinim uvalama Općine
Blata.
Uređenje prometa u smislu stavka 1.
ovog članka smatra se :
1. određivanje cesta s prednošću
prolaska
2. određivanje
organizacije
prometnih tokova (dvosmjerni,
jednosmjerni promet i sl.)
3. sustav
tehničkog
uređenja
prometa
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4. ograničenje
brzine
kretanja
vozila
5. određivanje
parkirališnih
površina i načina parkiranja,
zabrana parkiranja i mjesta
ograničenog parkiranja
6. određivanje lokacija za auto taksi
stajališta
7. određivanje
zona
smirenog
prometa
8. blokiranje vozila i radnih strojeva
na
mjestima
koja
nisu
namjenjena
za
parkiranje
određenih vrsta vozila i radnih
strojeva i način deblokade
9. postavljanje
i
održavanje
zaštitnih ograda za pješake na
opasnim mjestima
10. promet
pješaka,
biciklista,
vozača mopeda i zaprežnih kola,
gonjenje i vođenje stoke
11. uklanjanje dotrajalih, oštećenih i
napuštenih vozila.
Članak 5.
Članak 11. se mijenja i glasi:
Na području naselja Blata zabranjuje se
promet vozilima ukupne mase preko 3.5
tona i visine 3.8 metara, osim za vozila
koja imaju posebno odobrenje tijela
uprave.
Članak 6.
U članku 15. stavku 2. mi
jenjaju se brojevi 53 do 58 brojevima 78
do 83.
Članak 7.
U članku 16. riječi ″ ispred Trikop-a ″ i
u čl. 17. riječi ″ nasuprot Trikop-u ″
zamjenjuje se riječima ″ispod Bilega
križa ″ .

Članak 8.
Iza članka 19. dodaje se članak 19. a ,
koji glasi:
Posebnom
odlukom
Općinskog
poglavarstva odredit će se prostor za
parkiranje vozila invalida koji imaju
poseban
međunarodni
znak
za
pristupačnost, koji mora biti istaknut na
vjetrobranskom staklu i može se koristiti
samo uz nazočnost nositelja tog prava.
Znak za pristupačnost mogu dobiti
tjelesno invalidne osobe koje se kreću
pomoću invalidskih kolica, te osobe koje
upravljaju vozilo ili se nalaze u vozilu,
čiji su ekstremiteti bitni za upravljanje
vozilom oštećeni.
Članak 9.
Članak 20. mijenja se i glasi :
Uvode se četiri lokacije za postavljanje
ležećih policajaca i to :
1. 1.ulica , ispred zapadnog ulaza u
školu ,
2. 1.ulica , ispred Doma športova ,
3. na cesti preko «Ravnog» na
Prižbi ,
4. 10 metara zapadno od raskrižja 1.
i 32.ulice
Članak 10.
Članak 21. briše se, a članak 22. postaje
člankom 21. U stavku 1. navedenog
članka iza riječi općinsko poglavarstvo
dodaju se riječi uz prethodnu suglasnost
policijske uprave.
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Članak 11.
Članak 22. mijenja se i glasi:
Zabranjeno je ostavljanje
svih
neispravnih,
dotrajalih,
oštećenih,
napuštenih i neregistriranih
vozila,
prikolica ili radnih strojeva na javno
prometnim površinama.
Pod neispravnim, dotrajalim, oštećenim
ili napuštenim vozilom iz stavka 1. ovog
članka smatra se vozilo neispravno zbog
otećenja u prometnoj nezgodi ili kojem
nedostaje motor ili jedan ili više kotača,
ili prednja, stražnja ili bočna stakla, ili
dio karoserije i sl.
Članak 12.
Članak 23. se briše , a dodaje se novi
članak 23. koji glasi:
Vozila, prikolice ili radni strojevi koja se
zateknu parkirana izvan za parkiranje
određenih i propisanom prometnom
signalizacijom
označenih
javnih
parkirališta, javnih garaža i parkirališnih
mjesta na javnim prometnim površinama
bit će temeljem pisanog naloga ovlaštene
osobe uklonjena i premještena na za to
određeno mjesto u trošku vlasnika
odnosno korisnika.
Ako vozila, prikolice i radne strojeve iz
stavka 1. ovog članka iz bilo kojeg
razloga nije moguće (sigurno) ukloniti i
premjestiti, bit će blokirani na
odgovarajući uočljiv način temeljem
pisanog naloga ovlaštene osobe.
Članak 13.
Članak 24. postaje članak 29. a dodaje
se novi članak koji glasi:

Poslove premještanja, blokiranja i
uklanjanja nepropisno parkiranih i
ostavljenih vozila, prikolica i radnih
strojeva povjeriti će se fizičkoj li pravnoj
osobi koja raspolaže uređajima i
sredstvima za obavljanje ove djelatnosti
Odluku o povjeravanju poslova iz stavka
1. ovog članka donosi Općinsko
poglavarstvo.
Članak 14.
Briše se članak 25. a dodaje se novi
članak koji glasi :
Za premještanje, uklanjanje i čuvanje,
blokiranje i deblokiranje vozila,
prikolica, ili radnih strojeva, vlasnik ili
korisnik premještenog ili blokiranog
vozila, prikolice ili radnog stroja dužan
je platiti naknadu.
Visinu i način naplate naknade iz
prethodnog stvaka određuje Općinsko
poglavarstvo posebnom odlukom.
Članak 15.
Briše se članak 26., a dodaje se novi
članak koji glasi:
Premještena i uklonjena vozila, prikolice
ili radni strojevi vraćaju se vlasniku ili
korisniku odmah nakon dostavljenog
dokaza o uplati naknade.
Blokirano vozilo, prikolica ili radni stroj
mora se deblokirati u roku od najviše
dva sata nakon dostavljenog dokaza o
uplati naknade.
Vozač blokiranog vozila, odnosno
vlasnik ili korisnik prikolice ili radnog
stroja dužan je odmah vozilo ukloniti s
mjesta na kojem je bilo protupravno
parkirano, tj. blokirano.
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Članak 16.
Briše se članak 27., a dodaje novi članak
koji glasi:
Uklonjeno vozilo, prikolica ili radi stroj
koji je premješten na čuvani prostor,
može se radi naplate troškova
uklanjanja, premještanja i čuvanja
prodati temeljem javnog prikupljanja
ponuda nakon isteka roka od 30 dana od
dana upućenog poziva ili objave oglasa
za preuzimanje vozila, prikolice ili
radnog stroja uz plaćanje svih troškova.
Poziv ili oglas za preuzimanje vozila,
prikolice ili radnog stroja i plaćanja svih
troškova upućuje se u roku od osam
dana od dana uklanjanja, odnosno
premještanja
predmetnog
vozila,
prikolice ili radnog stroja.
Članak 17.
Članak 28. se briše, a dodaje se novi
članak koji glasi:
Javna cesta i njezin zaštitni pojas,
odnosno kolnik i nogostup ili njihovi
dijelovi, cestovni objekt ili uređaji ne
smiju se zauzimati, zaklanjati ili
oštećivati osim u slučaju opasnosti, kod
izvođenja radova, te u drugim
opravdanim
prilikama
propisanim
Zakonom.
Za izvođenje manjih radova na cesti ili
za oštećivanje javnih površina u drugim
opravdanim prilikama kada se ne
zaustavlja odvijanje prometa odobrenje
izdaje tijelo uprave.
Po završetku radova iz gornjeg stavka,
javno prometnu površinu treba u roku od
8 dana dovesti u prvobitno stanje.

Članak 18.
Članak 29. briše se.
Članak 19.
Članak 30. postaje članak 36. , a dodaje
se novi članak 30. koji glasi:
Nadzor nad provedbom ove Odluke
provode ovlaštene službene osobe
Ministarstva
unutarnjih
poslova
sukladno Zakonu i prometnim pravilima
koja su iskazana kroz prometne znakove,
odnosno vodoravnu i okomitu prometnu
signalizaciju, te komunalni redar za sve
one odredbe ove Odluke, odnosno
posebne odluke Općinskog poglavarstva
koje nisu izravno povezane s uređenjem
prometa okomitom i vodoravnom
prometnom signalizacijom, ako ovom
Odlukom nije drukčije uređeno.
Nadzor prometovanja i parkiranja u
smislu članka 9. ove Odluke, osim
ovlaštenih službenih osoba Ministarstva
unutarnjih poslova obavljat će i
komunalni redar Općine Blato.
Članak 20.
Dodaje se članak 31. koji glasi:
Komunalni redar pri obavljanju nadzora
iz svoje nadležnosti ovlašten je
naplaćivati propisanu globu na mjestu
počinjenja prekršaja (mandatna kazna),
odnosno izdavati prekršajni nalog, te
odrediti i plaćanje naknade štete, ako je
visina štete određena cjenikom i
troškova postupka u (paušalnom) iznosu
od 100,00 kuna, odnosno podnositi
zahtjev za pokretanje prekršajnog
postupka.
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Članak 21.

prekršaja u iznosu od 750,00 kuna, a
fizičkoj osobi u iznosu od 150,00 kuna.

Dodaje se članak 32. koji glasi:
Članak 23.
Na sadržaj prekršajnog naloga, odnosno
zahtjeva za pokretanje prekršajnog
postupka kao i na postupak naplate
globe, štete ili troškova na mjestu
počinjenja prekršaja, odnosno tijekom
obavljanja nadzora, odgovarajuće se
primjenjuju odredbe Glave XIX. i Glave
XX. točke 1. Zakona o prekršajima (N.N
br. 88/02).
Članak 22.
Dodaje se članak 33. koji glasi:
Globom u iznosu od 750,00 do 1.000,00
kuna kaznit će se za prekršaj pravna
osoba:
1. ako postupi protivno odredbi
članka 4. stavka 2. ove Odluke.
2. ako ne plati naknadu za
parkiranje na parkirališnom
mjestu na kojem se obavlja
naplata parkiranja (članak 18).
3. ako ostavi neispravno, dotrajalo,
oštećeno,
napušteno
ili
neregistrirano vozilo, prikolicu ili
radni stroj na javnim prometnim
površinama (članak 22).
4. ako se ne pridržava odredbi
članka 21. ove Odluke.

Dodaje se članak 34. koji glasi:
Novčanom kaznom u odgovarajućem
iznosu utvrđenim za pojedini prekršaj iz
Glave XI. (Posebne mjere za sigurnost
prometa na cestama) Zakona o sigurnosti
prometa na cestama
( N.N. br. 105/04
) kaznit će se prekršitelji na mjestu
počinjenja prekršaja od strane ovlaštenih
službenih osoba Ministarstva unutarnjih
poslova, odnosno u prekršajnom
postupku od nadležnog prekršajnog
suda, ako ovom Odlukom nije drukčije
određeno.
Globom u iznosu od 150,00 kuna kaznit
će se na mjestu počinjenja prekršaja
osoba od strane komunalnog redara
Općine Blato, koja postupi suprotno
članku 9. ove Odluke.
Članak 24.
Dodaje se članak 35. koji glasi:
Zadužuje se Općinsko poglavarstvo da
izvrši tehničku provedbu ove Odluke u
roku od šest mjeseci od dana stupanja na
snagu ove Odluke.
Članak 25.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka
kaznit će se globom u iznosu od 150,00
do 200,00 kuna odgovorna osoba u
pravnoj osobi.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u ″Sl.gl. Općine Blato″.

Globom u iznosu od 150,00 do 200,00
kuna kaznit će se fizička osoba za
prekršaje iz stavka 1. ovog članka.

Klasa:021-05/05-03/01
Ur. broj:2138/02-02/1-05-1
Blato, 24.veljače 2005.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka
komunalni redar može pravnoj osobi
naplatiti globu na mjestu počinjenja

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dip.oec. Katija Favro,v.r.
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2.

ODLUKA
O
UREĐENJU
CESTOVNOG
PROMETA
U
NASELJIMA
NA
PODRUČJU
OPĆINE BLATO – PROČIŠĆENI
TEKST
I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se cestovni
promet ( u daljnjem tekstu : promet ) u
naseljima Općine Blato .
Članak 2.
Sigurnost i normalno odvijanje prometa
na svom području od posebnog je
interesa za Općinu Blato .
Općinsko poglavarstvo redovito će
pratiti stanje u prometu te predlagati
Općinskom vijeću mjere i postupke za
unapređenje stanja u prometu .
Članak 3.
Sastavni dio ove Odluke čini prometni
projekt sačinjen od grafičkog prikaza
uređenja prometa naselja Blato .
U projektu iz stavka 1. ovog članka
označena je namjena prometnih površina
, površine s ograničenjem u prometu ,
ceste s prednošću prolaza i jednosmjerne
ulice sa oznakom smjera dopuštenog
kretanja vozila .
Članak 4.
Promet
na
javnim
prometnim
površinama dopušten je svakom
sudioniku pod jednakim uvjetima, na
način propisan Zakonom o sigurnosti
prometa na cestama ( u daljnjem tekstu :

Zakon ) , propisima donesenim na
temelju ovog Zakona i ovom Odlukom .
Na javnim prometnim površinama ne
smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili
djelatnosti koje bi mogle oštetiti javnu
prometnu površinu ili ugroziti sigurnost
ili protočnost vozila odnosno pješaka .
Članak 5.
Javnim prometnim površinama u smislu
ove Odluke smatraju se razvrstane i
nerazvrstane ceste, ulice i trgovi,
nogostupi,
obale
i
pristaništa,
biciklističke staze, pješački otoci, javni
prolazi, šetališta, parkirališta, stajališta i
terminali javnog prolaza, autotaksi
stajališta i sl. površine.
Članak 6.
Uređenje prometa na cestama na
području Općine Blato temelji se na
Zakonu, propisima donesenim na
temelju ovog Zakona, ovom Odlukom i
posebnim
odlukama
Općinskog
poglavarstva kojima se sukladno ovoj
Odluci uređuju određeni segmenti
prometa u pojedinim uvalama Općine
Blata .
Uređenje prometa u smislu stavka 1.
ovog članka smatra se :
12. određivanje cesta s prednošću
prolaska
13. određivanje
organizacije
prometnih tokova (dvosmjerni,
jednosmjerni promet i sl.)
14. sustav
tehničkog
uređenja
prometa
15. ograničenje
brzine
kretanja
vozila
16. određivanje
parkirališnih
površina i načina parkiranja,
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zabrana parkiranja i mjesta
ograničenog parkiranja
17. određivanje lokacija za autotaksi
stajališta
18. određivanje
zona
smirenog
prometa
19. blokiranje vozila i radnih strojeva
na
mjestima
koja
nisu
namjenjena
za
parkiranje
određenih vrsta vozila i radnih
strojeva i način deblokade
20. postavljanje
i
održavanje
zaštitnih ograda za pješake na
opasnim mjestima
21. promet
pješaka,
biciklista,
vozača mopeda i zaprežnih kola,
gonjenje i vođenje stoke
22. uklanjanje dotrajalih, oštećenih i
napuštenih vozila.
II. UREĐENJE PROMETA
Članak 7.
Najveća dozvoljena brzina kretanja
vozila na cestama u naseljima na
području Općine Blato ograničava se na
50 km/h .
Iznimno odredbi stavka 1. , na cesti ili
dijelu ceste u naselju čiji prometno
tehnički i sigurnosni elementi ne
dopuštaju , prometnim znakom će se
ograničiti kretanje vozila na brzinu
manju od 50 km/h .
Članak 8.
Površine s ograničenjem u prometu su
prometne površine na kojima se promet
vremenski , brzinom kretanja vozila ili
na neki drugi način ograničava ili
zabranjuje za sve ili pojedine vrste
vozila , a označene su pripadajućom
oznakom ograničenja .

Od ograničenja prometovanja iz stavka
1. ovog članka izuzimaju se vozila
MUP-a , vatrogasna vozila , komunalna
vozila na poslovima čišćenja ulica i
odvoza smeća , vozila ″Elektrojuga″ ,
TKC-a i HT-a , pogrebna vozila , vozila
hitne pomoći , vozila tehničke pomoći
pri izvođenju radova na prometnim
površinama , vozila servisnih službi ,
vozila javnog prometa na redovnim
linijama , kao i vozila drugih pravnih ili
fizičkih osoba uz Odobrenje nadležnog
tijela Općinske uprave – Odjeljak za
gospodarenje prostorom ( u daljnjem
tekstu ″ tijelo uprave ″ ).
Članak 9.
Površina s ograničenjem u prometu
cestovni je prsten koji zatvaraju 1.ulica (
od autobusnog kolodvora do raskrižja s
48.i 68.ulicom ) , 31.ulica ( od 1.do
85.ulice ) , 85.ulica ( između 31. i 32.
ulice ) i 32.ulica ( od 1. do 85.ulice ) , te
33.ulica u cijelosti .
Na površini iz stavka 1. , u dane
državnih blagdana i na Dan Općine
Blato kao i za vrijeme javnih priredbi ,
sportskih , kulturnih i drugih
manifestacija iz članka 22. , zabranjuje
se promet traktorima , poljoprivrednim
strojevima
i njihovim priključnim
vozilima .
Na površini iz stavka 1. zabranjuje se
zaustavljanje i parkiranje vozila izvan
označenih parkirališnih površina , a
kretanje vozilima ograničava se brzinom
do 40 km/h .
Površinama s ograničenjem u prometu
smatraju se i ostale površine u ovoj
Odluci za koje je navedeno pripadajuće
ograničenje .
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Članak 10.

Članak 14.

Promet vozila u jednom prometnom
smjeru odvija se slijedećim ulicama :
1. 11.ulica ( od raskrižja s 31. do
raskrižja s 1. ulicom i u tom
smjeru ) ,
2. 31.ulica ( od raskrižja s 32. do
raskrižja s 11. ulicom i u tom
smjeru ) ,
3. 65.ulica ( od raskrižja s 85. i 32.
do kuće sa kućnim brojem 58/2 )
,
4. 75.ulica ( od raskrižja s 78. do
raskrižja s 74. i 90. ulicom i u
tom smjeru ) ,
5. 85.ulica ( od raskrižja s 87. do
raskrižja s 32.ulicom i u tom
smjeru ) .

Odobrenjem iz prethodnog članka se za
vozilo kojim se obavlja promet određuje
svrha i vrijeme obavljanja prometa , te
drugi uvjeti prometa .

Članak 11.
Na području naselja Blata zabranjuje se
promet vozilima ukupne mase preko 3.5
tona i visine 3.8 metara, osim za vozila
koja imaju posebno odobrenje tijela
uprave.
Članak12.
Ceste s prednošću prolaza slijedeće su
ulice :
1. 1.ulica u cijeloj dužini
2. 31.ulica u odnosu na 85.ulicu
3. 32.ulica u odnosu na 37.ulicu
4. 65.ulica u cijeloj dužini
5. 85.ulica u odnosu na 83.ulicu
Članak 13.
Za promet , odnosno zaustavljanje ili
parkiranje vozila u svrhu opskrbe , te za
opravdane potrebe , na površinama za
koje postoji ograničenje ili zabrana u
prometu vozila , odobrenje izdaje tijelo
uprave .

Odobrenje iz prethodnog stavka ove
Odluke vozač je dužan predočiti na
zahtjev komunalnog redara .
Članak 15.
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. 31.ulica , parkiralište između 11.
i 1.ulice ,
5. 31.ulica , parkiralište između 1. i
33.ulice ,
6. 31.ulica , parkiralište između 33.
i 85.ulice ,
7. 33.ulica , parkiralište pored
Doma zdravlja ,
8. 33.ulica , parkiralište pored
zgrade Općine
9. 85.ulica , parkiralište između 31.
i 32.ulice
10. 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 .
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Članak 16.
Za parkiranje opskrbnih i malih
gospodarskih vozila ( ukupne mase do
3,5 tone na području naselja Blato ,
određuju
se
isključivo
slijedeće
javnoprometne površine :
1. 85.ulica ( parkiralište ispod
″Bilega križa ″ ) ,
2. 31.ulica ( parkiralište između 1.
33.ulice ) ,
3. 33.ulica(parkiralište uz 32.ulicu )
.
Članak 17.

vjetrobranskom staklu i može se koristiti
samo uz nazočnost nositelja tog prava.
Znak za pristupačnost mogu dobiti
tjelesno invalidne osobe koje se kreću
pomoću invalidskih kolica, te osobe koje
upravljaju vozilo ili se nalaze u vozilu,
čiji su ekstremiteti bitni za upravljanje
vozilom oštećeni .
Članak 20.

Za parkiranje vozila čija ukupna masa
prelazi 3.5 tona ( vozačka dozvola Ckategorije ) na području naselja Blato ,
određuje
se
isključivo
slijedeća
javnoprometna površina :
• 85.ulica ( ispod ″ Bilega križa ″ )

Uvode se četiri lokacije za postavljanje
ležećih policajaca i to :
5. 1.ulica , ispred zapadnog ulaza u
školu ,
6. 1.ulica , ispred Doma športova ,
7. na cesti preko ″ Ravnog ″ na
Prižbi ,
8. 10 metara zapadno od raskrižja 1.
i 32.ulice .

Članak 18.

Članak 21.

Općinsko poglavarstvo može Odlukom
odrediti vremensko ograničenje za
parkiranje na pojedinim parkirališnim
površinama ili parkirališnim mjestima ,
odnosno utvrditi naknadu za njihovo
korištenje , kao i kazne za prekoračenje
vremenskog ograničenja .

Općinsko poglavarstvo može na
određenoj prometnoj površini , cesti ili
dijelu ceste u naselju na području Općine
Blato , za koju ne postoji ograničenje u
prometu , u određene dane ili u
određenom vremenskom razdoblju
propisati ograničenje ili zabranu prometa
svih ili pojedinih vrsta vozila , ograničiti
brzinu kretanja vozila ako su te zabrane
ili ograničenja neophodni , ili ako to
zahtjevaju drugi opravdani razlozi (
izvedba radova , elementarne nepogode ,
kulturne , sportske , vjerske ili slične
manifestacije itd. ) . Također , na
prometnoj površini , cesti ili dijelu ceste
u naselju na području Općine Blato , za
koju postoji ograničenje u prometu , iz
istih razloga ograničenje može izmijeniti
.

Članak 19.
Parkirališne površine označene su
prometnom oznakom parkirališta ,
odnosno oznakom parkirališnih mjesta
sa pripadajućim ograničenjem .
Članak 19a.
Posebnom
odlukom
Općinskog
poglavarstva odredit će se prostor za
parkiranje vozila invalida koji imaju
poseban
međunarodni
znak
za
pristupačnost, koji mora biti istaknut na
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Općinsko poglavarstvo može zabraniti ili
odrediti ograničenje prometa , ili
izmijeniti postojeće ograničenje za
vrijeme dok postoje razlozi zbog kojih se
poduzimaju te mjere .
II. UREĐENJE PROMETNICA

Članak 24.
Poslove premještanja, blokiranja i
uklanjanja nepropisno parkiranih i
ostavljenih vozila, prikolica i radnih
strojeva povjeriti će se fizičkoj li pravnoj
osobi koja raspolaže uređajima i
sredstvima za obavljanje ove djelatnosti

Članak 22.
Zabranjeno je ostavljanje
svih
neispravnih,
dotrajalih,
oštećenih,
napuštenih i neregistriranih
vozila,
prikolica ili radnih strojeva na javno
prometnim površinama.
Pod neispravnim, dotrajalim, oštećenim
ili napuštenim vozilom iz stavka 1. ovog
članka smatra se vozilo neispravno zbog
otećenja u prometnoj nezgodi ili kojem
nedostaje motor ili jedan ili više kotača,
ili prednja, stražnja ili bočna stakla, ili
dio karoserije i sl.
Članak 23.
Vozila, prikolice ili radni strojevi koja se
zateknu parkirana izvan za parkiranje
određenih i propisanom prometnom
signalizacijom
označenih
javnih
parkirališta, javnih garaža i parkirališnih
mjesta na javnim prometnim površinama
bit će temeljem pisanog naloga ovlaštene
osobe uklonjena i premještena na za to
određeno mjesto u trošku vlasnika
odnosno korisnika .
Ako vozila, prikolice i radne strojeve iz
stavka 1. ovog članka iz bilo kojeg
razloga nije moguće (sigurno) ukloniti i
premjestiti, bit će blokirani na
odgovarajući uočljiv način temeljem
pisanog naloga ovlaštene osobe .

Odluku o povjeravanju poslova iz stavka
1. ovog članka donosi Općinsko
poglavarstvo .
Članak 25.
Za premještanje, uklanjanje i čuvanje,
blokiranje i deblokiranje vozila,
prikolica, ili radnih strojeva, vlasnik ili
korisnik premještenog ili blokiranog
vozila, prikolice ili radnog stroja dužan
je platiti naknadu .
Visinu i način naplate naknade iz
prethodnog stvaka određuje Općinsko
poglavarstvo posebnom odlukom .
Članak 26.
Premještena i uklonjena vozila, prikolice
ili radni strojevi vraćaju se vlasniku ili
korisniku odmah nakon dostavljenog
dokaza o uplati naknade .
Blokirano vozilo, prikolica ili radni stroj
mora se deblokirati u roku od najviše
dva sata nakon dostavljenog dokaza o
uplati naknade .
Vozač blokiranog vozila, odnosno
vlasnik ili korisnik prikolice ili radnog
stroja dužan je odmah vozilo ukloniti s
mjesta na kojem je bilo protupravno
parkirano, tj. blokirano .
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Članak 27.

Članak 29.

Uklonjeno vozilo, prikolica ili radi stroj
koji je premješten na čuvani prostor,
može se radi naplate troškova
uklanjanja, premještanja i čuvanja
prodati temeljem javnog prikupljanja
ponuda nakon isteka roka od 30 dana od
dana upućenog poziva ili objave oglasa
za preuzimanje vozila, prikolice ili
radnog stroja uz plaćanje svih troškova .

Za uređenje i održavanje prometnih
površina , objekata i uređaja na njima , u
naseljima Općine Blato , sukladno
odredbama ove Odluke , nadležno je
komunalno poduzeće EKO d.o.o.

Poziv ili oglas za preuzimanje vozila,
prikolice ili radnog stroja i plaćanja svih
troškova upućuje se u roku od osam
dana od dana uklanjanja, odnosno
premještanja
predmetnog
vozila,
prikolice ili radnog stroja .
Članak 28.
Javna cesta i njezin zaštitni pojas,
odnosno kolnik i nogostup ili njihovi
dijelovi, cestovni objekt ili uređaji ne
smiju se zauzimati, zaklanjati ili
oštećivati osim u slučaju opasnosti, kod
izvođenja radova, te u drugim
opravdanim
prilikama
propisanim
Zakonom.
Za izvođenje manjih radova na cesti ili
za oštećivanje javnih površina u drugim
opravdanim prilikama kada se ne
zaustavlja odvijanje prometa odobrenje
izdaje tijelo uprave.
Po završetku radova iz gornjeg stavka,
javno prometnu površinu treba u roku od
8 dana dovesti u prvobitno stanje.

Za postavljanje i održavanje prometnih
znakova i uređaja za upravljanje
prometom , te vođenje evidencije istih (
katastar prometnih znakova i uređaja za
upravljanje prometom ) , nadležan je
EKO d.o.o.
Pravna osoba nadležna za održavanje
prometnih površina dužna je voditi brigu
i poduzimati mjere radi omogućavanja
odvijanja sigurnog i nesmetanog
prometa , te ukazivati Općinskom
poglavarstvu na uočene nedostatke i
propuste vezane uz odvijanje prometa .
Članak 30.
Nadzor nad provedbom ove Odluke
provode ovlaštene službene osobe
Ministarstva
unutarnjih
poslova
sukladno Zakonu i prometnim pravilima
koja su iskazana kroz prometne znakove,
odnosno vodoravnu i okomitu prometnu
signalizaciju, te komunalni redar za sve
one odredbe ove Odluke, odnosno
posebne odluke Općinskog poglavarstva
koje nisu izravno povezane s uređenjem
prometa okomitom i vodoravnom
prometnom signalizacijom, ako ovom
Odlukom nije drukčije uređeno.
Nadzor prometovanja i parkiranja u
smislu članka 9. ove Odluke, osim
ovlaštenih službenih osoba Ministarstva
unutarnjih poslova obavljat će i
komunalni redar Općine Blato.
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IV. KAZNENE ODREDBE
Članak 31.
Komunalni redar pri obavljanju nadzora
iz svoje nadležnosti ovlašten je
naplaćivati propisanu globu na mjestu
počinjenja prekršaja (mandatna kazna),
odnosno izdavati prekršajni nalog, te
odrediti i plaćanje naknade štete, ako je
visina štete određena cjenikom i
troškova postupka u (paušalnom) iznosu
od 100,00 kuna, odnosno podnositi
zahtjev za pokretanje prekršajnog
postupka.
Članak 32.
Na sadržaj prekršajnog naloga, odnosno
zahtjeva za pokretanje prekršajnog
postupka kao i na postupak naplate
globe, štete ili troškova na mjestu
počinjenja prekršaja, odnosno tijekom
obavljanja nadzora, odgovarajuće se
primjenjuju odredbe Glave XIX. i Glave
XX. točke 1. Zakona o prekršajima (N.N
br. 88/02).
Članak 33.
Globom u iznosu od 750,00 do 1.000,00
kuna kaznit će se za prekršaj pravna
osoba:
5. ako postupi protivno odredbi
članka 4. stavka 2. ove Odluke.
6. ako ne plati naknadu za
parkiranje na parkirališnom
mjestu na kojem se obavlja
naplata parkiranja (članak 18).
7. ako ostavi neispravno, dotrajalo,
oštećeno,
napušteno
ili
neregistrirano vozilo, prikolicu ili
radni stroj na javnim prometnim
površinama (članak 22).
8. ako se ne pridržava odredbi
članka 21. ove Odluke.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka
kaznit će se globom u iznosu od 150,00
do 200,00 kuna odgovorna osoba u
pravnoj osobi.
Globom u iznosu od 150,00 do 200,00
kuna kaznit će se fizička osoba za
prekršaje iz stavka 1. ovog članka.
Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka
komunalni redar može pravnoj osobi
naplatiti globu na mjestu počinjenja
prekršaja u iznosu od 750,00 kuna, a
fizičkoj osobi u iznosu od 150,00 kuna.
Članak 34.
Novčanom kaznom u odgovarajućem
iznosu utvrđenim za pojedini prekršaj iz
Glave XI. (Posebne mjere za sigurnost
prometa na cestama) Zakona o sigurnosti
prometa na cestama
( N.N. br. 105/04
) kaznit će se prekršitelji na mjestu
počinjenja prekršaja od strane ovlaštenih
službenih osoba Ministarstva unutarnjih
poslova, odnosno u prekršajnom
postupku od nadležnog prekršajnog
suda, ako ovom Odlukom nije drukčije
određeno.
Globom u iznosu od 150,00 kuna kaznit
će se na mjestu počinjenja prekršaja
osoba od strane komunalnog redara
Općine Blato, koja postupi suprotno
članku 9. ove Odluke.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 35.
Zadužuje se Općinsko poglavarstvo da
izvrši tehničku provedbu ove Odluke u
roku od šest mjeseci od dana stupanja na
snagu ove Odluke.
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Članak 36.

4. Temeljem članka 29. Statuta Općine

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u ″Sl.gl. Općine Blato″ .

Blato (Sl. gl. 5/01, 1/02, 7/03) Općinsko
vijeće Blato na svojoj 42. sjednici
održanoj 24.veljače 2005. godine,
donijelo je

Klasa : 021-05/05-03/01
Urbroj:2138/02-02/1-05-1
Blato, 24.veljače 2005.
Predsjednik
Općinskog vijeća
dipl.oec. Katija Favro, v.r.

3. Temeljem članka 29. Statuta Općine
Blato (Sl. gl. 5/01, 1/02, 7/03) Općinsko
vijeće Blato na svojoj 42. sjednici
održanoj 24.veljače 2005. godine,
donijelo je
ODLUKU
o proglašenju 2005. «Godinom
iseljenika»
Članak 1.
Ovom Odlukom proglašava se 2005.
godina «Godinom iseljenika» u znak
obilježavanja 80 godina velikog
iseljavanja Blaćana u Južnu Ameriku i
Austaraliju
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Blato».

ODLUKU
o proglašenju 25. svibnja «Danom
iseljenika»
Članak 1.
Ovom Odlukom proglašava se 25.
svibnja «Danom iseljenika» u znak
obilježavanja i sjećanja na 25. svibnja
1925. godine kada se u jednom danu iz
Blata u Južnu Ameriku iselilo preko
1000 ljudi u potrazi za boljim životom.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Blato».
Klasa:021-05/05-03/03
Ur.broj:2138/02-02/1-05-1
Blato, 24. veljače 2005. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
dipl.oec. Katija Favro, v.r.

Klasa:021-05/05-03/02
Ur.broj: 2138/02-02/1-05-1
Blato, 24. veljače 2005. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
dipl.oec. Katija Favro, v.r.
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5. Na temelju članka 21. Zakona o pravu
na pristup informacijama (NN 172/03) i
sukladno članu 75. i 84. Statuta Općine
Blato (SG 5/01, 1/02, 7/03 ), Općinsko
vijeće na 42.sjednici održanoj dana
24.veljače 2005. godine donosi slijedeći:
PRAVILNIK
o pravu na pristup informacijama
kojima
raspolažu tijela Općine Blato
1. OPĆE ODREDBE

2.

3.

4.
5.

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom, u cilju
osiguravanja javnosti rada Općinskog
vijeća i Općinskog poglavarstva i u
skladu sa Zakonom o pravu na pristup
informacijama, utvrđuju uvjeti pod
kojima se omogućava neposredan uvid
javnosti u rad tijela Općine.
2. NAČINI OSTVARIVANJA
PRAVA NA PRISTUP
INFORMACIJAMA

6.
7.

informacija o natječajima
i
natječajnoj
dokumentaciji,
redovitim objavljivanjem akata
Općinskog vijeća i Općinskog
poglavarstva
u
Službenom
glasniku Općine Blato,
oglašavanjem
u
Narodnim
novinama natječaja i natječajne
dokumentacije za javne nabave
sukladno posebnim propisima,
davanje priopćenja sredstvima
javnog priopćavanja,
neposrednim
pružanjem
informacija ovlašteniku koji je
podnio zahtjev,
uvidom
u
dokumente
i
pravljenjem preslika dokumenata
koji sadrže tražene informacije,
dostavljanjem ovlašteniku koji je
podnio
zahtjev
preslika
dokumenata koji sadrže traženu
informaciju.

3. IZUZECI OD PRAVA NA
PRISTUP INFORMACIJAMA

Članak 2.

Članak 3.

Tijela Općine pristup informacijama
omogućavaju:
1. Objavljivanjem
putem
web
stranice Općine:
- najava
aktivnosti
i
događanja u kojima se
kao sudionici pojavljuju
predstavnici Općine,
- informacije o održavanju
sjednica Općinskog vijeća
i Općinskog poglavarstva
zajedno s dnevnim redom
koji će se razmatrati na
sjednici,

Tijela Općine će uskratiti pravo na
pristup informaciji ako je ona zakonom,
općim aktima Općine ili ovim
Pravilnikom određena kao službena ili
druga tajna.
Službenom ili drugom tajnom
smatraju se podaci i dokumenti čije bi
priopćavanje ili davanje na uvid
neovlaštenim osobama bilo protivno
radu Općine ili štetilo interesu i ugledu
Općine i korisnika sredstava Općine.
Službenom tajnom smatraju se
naročito:
1. dokumenti koje tijela Općine
proglase službenom tajnom,
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2. podaci koje tijelo javne vlasti ili
druga pravna osoba priopći
tijelima Općine kao povjerljive,
3. dokumenti kojima se određuju
mjere i način postupanja u
slučaju nastanka izvanrednih
okolnosti,
4. dokumenti koji se odnose na
obranu,
5. plan
fizičko-tehničkog
osiguranja objekata i imovine
Općine,
6. druge isprave i podaci čije bi
priopćavanje neovlaštenoj osobi
bilo protivno interesima Općine,
drugih tijela javne vlasti,
korisnika sredstava Općine,
odnosno protivno zakonu.
4. PODNOŠENJE ZAHTJEVA
a) Vrste zahtjeva
Članak 4.
Pravo na pristup informaciji ovlaštenik
ostvaruje podnošenjem pisanog ili
usmenog
zahtjeva
Jedinstvenom
upravnom odjelu.
Ako je zahtjev podnesen usmeno, o tome
će se sastaviti zapisnik, a ako je
podnesen putem telefona ili drugog
telekomunikacijskog uređaja, sastaviti će
se službena zabilješka.
Članak 5.
Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište
tijela Općine kojem se podnosi zahtjev,
podatke koji su važni za prepoznavanje
tražene informacije, ime i prezime, kao i
adresu podnositelja zahtjeva, tvrtku
odnosno naziv pravne osobe i njezino
sjedište.

može predložiti način na koji će tijelo
Općine učiniti informaciju dostupnom.
b) Rokovi
Članak 6.
Tijela Općine su dužna u roku od 15
dana od primitka zahtjeva omogućiti
ovlašteniku pristup informaciji putem
službenika za informiranje.
Ukoliko podneseni zahtjev nije potpun
ili razumljiv, pozvat će se podnositelj
zahtjeva da u daljnjem roku od tri dana
zahtjev ispravi, s poukom da će u
protivnom zahtjev posebnim rješenjem
biti odbačen kao nerazumljiv ili
nepotpun.
Ako tijela Općine ne posjeduju, ne
raspolažu ili ne nadziru informaciju, a
imaju saznanja o nadležnom tijelu, bez
odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od
zaprimanja zahtjeva, dužna su ustupiti
zahtjev nadležnom tijelu i o tome
obavijestiti podnositelja.
Članak 7.
Rokovi za ostvarivanje prava na pristup
informaciji iz članka 6. ovog Pravilnika
mogu se produžiti do 30 dana ukoliko se
informacija mora tražiti izvan sjedišta
tijela Općine ili ukoliko se jednim
zahtjevom traži veći broj različitih
informacija.
O produženju rokova u slučajevima iz
stavka 1. ovg članka, uz navođenje
razloga zbog kojih je rok produžen,
podnositelj mora biti obaviješten
najkasnije u roku od 8 dana.

U zahtjevu nije obavezno navoditi
razloge zbog kojih se podnosi, ali se
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c) Postupanje po zahtjevu
Članak 8.
O prihvaćanju zahtjeva za pristup
informaciji sastavlja se službena
zabilješka.
O odbijanju zahtjeva obavezno se donosi
rješenje i to u slučajevima iz članka 3.
ovog Pravilnika.
U slučaju kada je informacija već
objavljena, tijela Općine će bez odgode
obavijestiti podnositelja zahtjeva gdje je,
kada je i kako tražena informacija
objavljena.
Ukoliko ovlaštenik zatraži ispravak ili
dopunu pružene informacije, donijet će
se posebno rješenje o odbijanju zahtjeva
ako se smatra da nema osnove za
dopunu ili ispravak dane informacije.
Članak 9.
Rješenje o odbacivanju zahtjeva u
slučaju iz članka 6. stavak 2. i rješenje o
odbijanju zahtjeva u slučaju iz članka 8.
stavka 2. i 4. ovog Pravilnika donosi
Jedinstveni upravni odjel.
d) Žalba i upravni spor
Članak 10.
Protiv rješenja iz članka 9. ovog
Pravilnika podnositelj zahtjeva može
izjaviti žalbu u roku od 8 dana od dana
dostave rješenja.
Žalba
se
izjavljuje
Općinskom
poglavarstvu Općine Blato.
Odluka po žalbi mora se donijeti i
dostaviti bez odgode, a najkasnije u roku
od 15 dana od dana podnošenja žalbe.
Protiv drugostupanjske odluke, odnosno
konačnog prvostupanjskog rješenja
kojim se zahtjev odbija, podnositelj
zahtjeva može tužbom pokrenuti upravni
spor pred Upravnom sudom u skladu s

odredbama
sporovima.

Zakona

o

upravnim

5. SLUŽBENI UPISNIK
Članak 11.
Poslove u svezi s ostvarivanjem prava na
pristup informacijama za tijela Općine
obavlja službenik za informiranje.
Službenika za informiranje posebnim
rješenjem
određuje
Općinsko
poglavarstvo.
5. SLUŽBENIK ZA
INFORMIRANJE
Članak 12.
Službenik za informiranje:
1. Obavlja
poslove
rješavanja
pojedinačnih zahtjeva i to:
- poziva ovlaštenika da
ispravi
nepotpun
ili
nerazumljiv zahtjev (
članak 6. stavak 2.),
- ustupa zahtjev nadležnom
tijelu
i
o
tome
obavještava podnositelja
(članak 6. stavak 3.),
- obavještava podnositelja
zahtjeva o produženju
roka
za
dostavu
informacije (članak 7.
stavak 2.),
- sastavlja
službenu
zabilješku o prihvaćanju
zahtjeva
za
pristup
informaciji (članak 8.
stavak 1.),
- obavještava podnositelja
zahtjeva o tome gdje je,
kada i kako tražena
informacija objavljena (
članak 8. stavak 3.),
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-

2.

3.
4.

5.

6.

7.

podnosi zahtjev prema
ovlašteniku radi naknade
stvarnih
materijalnih
troškova nastalih u svezi s
pružanjem i dostavom
tražene
informacije
(članak 11. stavak 2.),
vodi
službeni
upisnik
o
zahtjevima,
postupcima
i
odlukama o ostvarivanju prava
na pristup informacijama,
izrađuje nacrte rješenja iz članka
9. ovog Pravilnika,
obavlja
poslove
redovitog
objavljivanja informacija na
način određen člankom 2. točka
1. ovog Pravilnika,
unapređuje
način
obrade,
klasificiranja,
čuvanja
i
objavljivanja informacija koje su
sadržane
u
službenim
dokumentima koji se odnose na
rad tijela Općine,
osigurava neophodnu pomoć
podnositeljima zahtjeva u vezi s
ostvarenjem prava na pristup
informaciji,
obavlja i druge poslove određene
ovim Pravilnikom i drugim
aktima.

koje posjeduju, raspolažu ili ih nadziru
tijela Općine Blato, a koji sadrži
sistematizirani pregled informacija s
opisom sadržaja, namjenom, načinom
osiguravanja i vremenom ostvarivanja
prava na pristup.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka
uredit će se i pitanje naknade stvarnih
materijalnih troškova iz članka 11.
stavka 2. ovog Pravilnika.
Za vođenje Kataloga informacija
zadužen je službenik za informiranje.
7. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga
dana od dana donošenja a objavit će se u
Službenom glasniku Općine Blato.
Klasa: 021-05/05-03/04
Ur.broj:2138/02-02/1-05-1
Blato, 24.veljače 2005. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Dipl.oec. Katija Favro,v.r.

Članak 13.
Službenik za informiranje dužan je u
slučaju dvojbe da li su ispunjeni uvjeti iz
članka 3. ovog Pravilnika zatražiti
prethodnu dozvolu – tumačenje od
Općinskog poglavarstva.

.

6. KATALOG INFORMACIJA
Članak 14.
Općinsko poglavarstvo posebnom će
odlukom ustrojiti Katalog informacija
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Izdaje Općina Blato - glavni i odgovorni urednik Sandra Marinović
Informacije se primaju u tajništvu Općine Blato, telefoni 020/851-1041, 851-141
telefax 020/851-241
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