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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 3

1) Na temelju članka 14. Zakona o koncesijama (NN 143/12), članka 4. Odluke o
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije (Sl. glasnik Općine
Blato 2/15) i članka 89. Statuta Općine Blato (Sl. glasnik Općine Blato 5/09, 3/13 i 9/13
pročišćeni tekst), Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju
za obavljanje komunalne djelatnosti linijskog prijevoza putnika u javnom prometu

I.
Ovom Odlukom imenuje se stručno povjerenstvo za koncesiju za obavljanje
komunalne djelatnosti linijskog prijevoza putnika u javnom prometu na području Općine
Blato u sastavu:
1. Dorotea Žanetić, Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti,
infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša, predsjednik
2. Marina Kapor, Pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije, gospodarstvo i
pripremu projekata za pristupne i pretpristupne fondove EU, član
3. Antonela Šeparović, Pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, upravljanje
općinskom imovinom i društvene djelatnosti, član
II.
Zadaci stručnog povjerenstva za koncesiju su:
-

-

suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije,
odnosno analize davanja koncesije, pri pripremi utvrñivanja uvjeta za davanje
koncesije odreñenih posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te
pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,
pregled i ocjena pristiglih po ponuda i /ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s
pravilima postupka davanja koncesije,
utvrñivanje prijedloga odluke o davanju koncesije ili prijedloga odluke o
poništenju postupka davanja koncesije te obrazloženje tih prijedloga,
obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.
III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku
Općine Blato».

KLASA: 363-02/15-01/7
URBROJ: 2138/02-01-15-2
Blato, 4. svibnja 2015. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
dipl. ing. Ante Šeparović, v.r.
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2)Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 8/08, 61/11) i članka 89. Statuta
Općine Blato (Sl. glasnik Općine Blato 5/09, 3/13 i 9/13 - pročišćeni tekst), Općinski načelnik
Općine Blato donosi slijedeći

PLAN
prijma na stručno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog odnosa u Općini
Blato za 2015. godinu

Članak 1.
Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2015. godini prijam
1 osobe, i to:
•

1 osoba sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem VŠS (upravni pravnik)

Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje, ustrojstvenih
jedinica u kojima su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti i potreban
stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrñeni su u Tablici koja je
sastavni dio ovog Plana.
Članak 2.
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se
u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Plan prijma provodit će se ako su sredstva
za pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cijelosti osigurana kod nadležne službe
za zapošljavanje.
Članak 3.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Blato“.

KLASA: 023-01/15-01/14
URBROJ: 2138/02-01-15-02
Blato, 24. travnja 2015. godine

NAČELNIK
dipl. ing. Ante Šeparović, v.r.
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TABLICA – PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U OPĆINI BLATO ZA
2015. GODINU

USTROJSTVENA
JEDINICA

NAZIV RADNOG
MJESTA

Upravni odjel za
opće poslove,
upravljanje
općinskom imovinom
i društvene
djelatnosti

Viši referent za
upravno pravne
poslove

STUPANJ
OBRAZOVANJA I
STRUKA

BROJ OSOBA

1
VŠS
Upravni pravnik
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Izdaje Općina Blato – glavna i odgovorna urednica Antonela Šeparović
Informacije se primaju u tajništvu Općine Blato, telefoni 020/ 851-041, 851-141
telefax 020/851-241
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