SLUŽBENI GLASNIK
Općine Blato

Broj:1

Godina: XII

Blato, 6. ožujka 2006.god

Uprava i uredništvo:
Općina Blato, Ulica br.31 k.br
2/4
List izlazi po potrebi

Sadržaj
Općinsko vijeće:
1. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Blato
2. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Blato
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu rada Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Blato
4. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o ruređenju cestovnog prometa u naseljima
na području Općine Blato
5. Odluka o imeovanju Trga dr. Franje Tuđmana u naselju Blato
6. Zaključak o imenovanju Komisije za popis birača

1. Na temelju članka 8. i 35. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
33/01, 60/01 i 129/05) te članka 91. stavak 4. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01, 1/02
Općinsko vijeće Blato na svojoj 8. sjednici održanoj 2. ožujka 2006. godine, donijelo je

i 7/03)

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Blato
Članak 1.
U Statutu Općine Blato (Sl. gl. 5/01, 1/02 i 7/03) članak 14. stavak 1. pod c) mijenja se i
«komunalno gospodarstvo.»
Iza slova k) dodaju se slova l) i m) koja glase:
« l) promet na svome području,
m) te ostale poslove sukladno posebnim zakonima».
Stavak 2. mijenja se i glasi:
«Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka odredit
će se poslovi čije je obavljanje Općina Blato dužna organizirati te poslovi koje može obavljati.»
glasi:

Članak 2.
U članku 40. stavak 2. iza riječi «obavijestiti» dodaju se riječi:
«predstojnika ureda državne uprave u županiji te.»
Članak 3.
Članak 43. stavak 3. mijenja se na način da se u drugoj rečenici, iza teksta: «Ostale članove
Poglavarstva bira Općinsko vijeće, briše dio teksta koji glasi: «u pravilu iz reda svojih članova».
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. i glasi:
«Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela može biti biran za člana Poglavarstva.»
Članak 4.
Iza članka 76. dodaje se članak 76.a koji glasi:
«Članak 76.a»
«Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva kojima se rješava o
pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije
drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.»
Članak 5.
U članku 77. stavku 4. na kraju rečenice iza riječi: «tijelu» dodaju se riječi: «županije, ako
posebnim zakonom nije drukčije propisano.»
Članak 6.
Iza članka 78. dodaje se članak 78.a i 78.b i glase:
«Članak 78.a»

Načelnik je dužan dostaviti Statut, Poslovnik, Proračun ili drugi opći akt predstojniku ureda
državne uprave u Županiji zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja
općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.
«Članak 78.b»
Postupak i način državnog nadzora zakonitosti općih akata provodi se prema odredbama
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 i 129/05).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Blato».
Klasa: 021-05/06-02/01
Ur.broj: 2138/02-02/1-06-01
Blato, 2. ožujka 2006. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK

dipl.oec. Katija Favro, v.r.
2. Na temelju članka 33. i 35. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN 33/01, 60/01 i 129/05) te članka 29. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01, 1/02 i
7/03) Općinsko vijeće Blato na svojoj 8. sjednici održanoj 2. ožujka 2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Blato
Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Blato (Sl. gl. 1/03) mijenja se članak 32. na
način da se briše dosadašnji stavak 4.
Iza članka 32. dodaju se članci 32.a, 32. b i 32.c i glase:
«Članak 32.a»
«Općinsko vijeće može načelniku, pojedinom članu Poglavarstva ili Općinskom
poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na
koje je izabran.
Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje 5 vijećnika Općinskog
vijeća.
Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja dostavlja se u pisanoj formi predsjedniku
Općinskog vijeća. Prijedlog mora sadržavati ime i prezime predlagatelja i biti vlastoručno
potpisano. Ukoliko prijedlog nije uredan ili nije podržan od dovoljnog broja vijećnika,
predsjednik Općinskog vijeća vraća ga predlagateljima na uređivanje u smislu odredbi stavka
2. i 3. ovog članka. Neuredni prijedlog ne može se staviti na dnevni red Općinskog vijeća.
O (urednom) prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati
prije nego protekne sedam dana od dana njegova podnošenja.

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti
najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave (urednog) prijedloga predsjedniku Općinskog
vijeća.»
«Članak 32.b»
«Odluka o nepovjerenju je prihvaćena ako je za nju glasovala većina svih vijećnika
Općinskog vijeća.
Kada Općinsko vijeće izglasa nepovjerenje načelniku ili Poglavarstvu u cjelini, ono
mora izabrati novog načelnika u roku od 30 dana od dana izglasavanja nepovjerenja.
Ako Odlukom o iskazivanju nepovjerenja načelniku i Poglavarstvu u cjelini nije
određen dan razrješenja i prestanka dužnosti, načelnik i Poglavarstvo kojem je iskazano
nepovjerenje smatraju se razriješenim i prestaje im dužnost izborom novoga načelnika.
Odlukom o iskazivanju nepovjerenja načelniku i članu Poglavarstva ne prestaje
dužnost vijećnika Općinskog vijeća.
U slučaju izglasavanja nepovjerenja pojedinom članu Poglavarstva Općinsko vijeće
donosi odluku o danu s kojim se razrješuje dužnosti.
Ako Općinsko vijeće ne izglasa nepovjerenje, vijećnici Općinskog vijeća koji su
podnijeli prijedlog ne mogu ponovno podnijeti isti prijedlog prije isteka roka od 6 mjeseci od
njegovog odbijanja».
«Članak 32.c»
«Načelnik može tražiti glasovanje o povjerenju Općinskom poglavarstvu.
Ako Općinsko vijeće povodom prijedloga načelnika ne donese odluku kojom
potvrđuje povjerenje Općinskom poglavarstvu, time se ne smatra da je Općinskom
poglavarstvu iskazano nepovjerenje.»
Članak 2.
Mijenja se članak 43. stavak 1. pod g) i glasi:
«Komisija za popis birača».
Članak 3.
Mijenja se članak 80. stavak 4. i glasi:
“Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz iz stavka 3. ovog
članka, sjednicu će sazvati načelnik u roku od 15 dana”.
Stavak 5. mijenja se i glasi:
“Nakon proteka rokova iz stavka 4. ovog članka sjednicu može sazvati, na zahtjev
najmanje 5 vijećnika, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i
područne (regionalne) samouprave”.
Članak 4.
Mijenja se članak 81. na način da se dodaje stavak 2. i glasi:
“Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazvati i elektroničkim putem, te se održavati
putem videoveze (videokonferencija)”.
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. i td.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku
općine Blato”.

Klasa: 021-05/06-02/02
Ur.broj: 2138/02-02/1-06-01
Blato, 2. ožujka 2006. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
dipl.oec. Katija Favro, v.r.
3. Temeljem članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,
60/01 i 129/05), te članka 29. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01, 1/02 i 7/03) Općinsko vijeće
Blato, na svojoj 8. sjednici održanoj 2. ožujka 2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Blato
Članak 1.
U Odluci o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Blato (Sl. gl.
4/02) mijenja se članak 9. na način da se dodaju novi stavci 3. i 4. i glase:
“Poglavarstvo može razriješiti pročelnika:
- ako pročelnik sam zatraži razrješenje,
- ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi
dovode do prestanka radnog odnosa,
- ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima Općine ili neosnovano ne izvršava
odluke tijela Općine ili postupa protivno njima,
- ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Općini veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u
obavljanju poslova Općine.
“Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 3. ovoga članka rasporedit će se na drugo
slobodno radno mjesto u Upravnom odjelu, za koje ispunjava stručne uvjete”.
Članak 2.
U Odluci o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Blato (Sl. gl. 4/02)
iza točke VI. JAVNOST RADA i članka 14. dodaje se nova točka VII. i novi članak15.
koji glase:
“VII. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE”
“Članak 15.”
Službenici u Upravnom odjelu poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i
usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja”.
Dosadašnja točka VII. postaje točka VIII., a dosadašnji članak 15. postaje članak 16. i
td.
Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku
Općine Blato”.
Klasa: 021-05/06-02/03
Ur.broj 2138/02-02/1-06-01
Blato, 2. ožujka 2006. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
dipl. oec. Katija Favro, v.r.
4. Temeljem čl. 29. Statuta Općine Blato ( Sl. gl. 5/01, 1/02 i 7/03 ) Općinsko vijeće Općine
Blato na svojoj 8. sjednici održanoj 02. ožujka 2006. godine donosi
O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju cestovnog prometa u naseljima na
području Općine Blato.
ČL. 1.
Mijenja se Odluka o uređenju cestovnog prometa u naseljima na području Općine Blato
(Sl. gl. 1/05 pročišćeni tekst) na način da se mijenja čl. 16. i glasi:
Za parkiranje malih opskrbnih vozila (kombija) na području Općine Blato, određuju se
isključivo sljedeće javnoprometne površine:
1. 85. ulica ( parkiralište ispod Bilega križa ),
2. 31. ulica ( parkiralište između 1. i 33. ulice ),
3. 33. ulica (parkiralište uz 32. ulicu ).
ČL. 2.
Mijenja se Odluka o uređenju cestovnog prometa u naseljima na području Općine Blato
(Sl. gl. 1/05 pročišćeni tekst) na način da se mijenja čl. 17. i glasi:
Za parkiranje teretnih vozila nosivosti do 3,5. tone i vozila čija ukupna masa prelazi 3,5. tona
na području Općine Blato, određuje se isključivo slijedeća javnoprometna površina:
• 85. ulica ( parkiralište ispod Bilega križa ).
ČL. 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Sl. gl. Općine Blato».
Klasa: 021-05/06-02/04
Ur.broj: 2138/02-02/1-06-01
Blato, 02.ožujka 2006. godine.
Predsjednik
Općinskog vijeća
dipl. oec. Katija Favro, v.r.

5. Sukladno članku 9. Zakona o naseljima (NN 54/88), članka 19. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 14. i 29. Statuta
Općine Blato (Sl. gl. 5/01, 1/02 i 7/03) Općinsko vijeće Blato na svojoj 8. sjednici održanoj 2.
ožujka 2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o imenovanju trga u naselju Blato
Članak 1.
Ovom Odlukom u naselju Blato imenuje se Trg dr. Franje Tuđmana.
Članak 2.
Područje Trga dr. Franje Tuđmana obuhvaća popločani prostor koji se proteže kružno
oko zgrade Doma kulture, a označen je kao čest. zem. 22112/1 k.o. Blato.
Članak 3.
Zadužuje se «EKO» d.o.o. za postavljanje ploče s imenom Trga na način da ista bude
vidljiva pri dolasku na Trg.
Članak 4.
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se u Proračunu Općine Blato.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Blato», a dostavit će se Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar
Dubrovnik, Ispostavi Blato na postupak utvrđivanja kućnih brojeva.

Klasa: 021-05/06-02/05
Ur.broj: 2138/02-02/1-06-01
Blato, 2. ožujka 2006. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
dipl.oec. Katija Favro, v.r.
6. Temeljem članka 27. stavak 1. i 2. Zakona o popisima birača (NN 19/92), te članka 29.
Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01, 1/02 i 7/03) Općinsko vijeće Blato na svojoj 8. sjednici
održanoj 2. ožujka 2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o osnivanju i imenovanju
Komisije za popis birača

I.

Ovim Zaključkom osniva se Komisija za popis birača Općine Blato.

II.

Komisiju za popis birača imenuju se:

1.

Katija Favro
Danko Mirošević

- predsjednik
- zamjenik predsjednika

2.

Antun Žanetić
Edi Bosnić

- član
- zamjenik člana

3.

Nikola Prižmić
Željko Andrijić

- član
- zamjenik člana

III.

Komisija 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.

IV.

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

Klasa: 021-05/06-02/06
Ur.broj: 2138/02-02/1-06-01
Blato, 2. ožujka 2006. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
dipl.oec. Katija Favro, v.r.

