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Od 3665 stanovnika (prema popisu iz 2001. godine) Općine Blato, na dan 30. rujna 
2005. godine, njih 1459 je registrirano kao radno sposobno, od čega je 1217 zaposleno, dok ih 
se  246  nalazi  na  Zavodu  za  zapo{ljavanje,  {to  rezultira  stopom  nezaposlenosti  od 
16,79%, {to je za 3,41% niža stopa od one koja je zabilježena u isto vrijeme prošle godine.
 
Radež d.d. kao najznačajniji gospodarski subjekt i jedini veliki poduzetnik na području općine 
Blato i dalje je okosnica privređivanja na ovim područjima.  Poslovni planovi za 2005. se u 
potpunosti ostvaruju te se očekuje pozitivan financijski rezultat na kraju godine.  Upošljava 
396 osobe ili 32,62% ukupnog broja zaposlenika na području Općine Blato, čija prosječna 
plaća iznosi 3.839,00 kuna. Broj radnika u odnosu na 2004. godinu se smanjio prvenstveno 
usljed  odlaskom  u  mirovinu,  a  novozapošljavanje  je  uslijedilo  samo  u  proizvodnim 
zanimanjima.  Jedna  od  poteškoća  poslovanja  u  2005.  godini  bila  je  nemogućnost 
zapošljavanja  dovoljnog broja  proizvodnih radnika,  te  je  nakon dužeg vremena zaposlena 
kooperacija.  Iako  Ministarstvo  gospodarstva,  rada  i  poduzetništva  u  2004.  godini  i  2005. 
godini vrši isplate subvencija Radež-u d.d , u 2006. godini očekuje se kako će Radež d.d. biti 
uvršten  u  sustav  subvencioniranja,  na  način  da  bude  obuhvaćen  Pravilnikom  u 
subvencioniranoj brodogradnji.  U ovom trenutku za slijedeću godini ugovoreni poslovi su 
manjeg obima od mogućeg kapaciteta. Intenzivno se radi na obradi poznatog tržišta ali uz 
Radež-ovu kvalitetu i točnost, velik dio posla dobijaju jeftinija strana tržišta, a pojavljuje se i 
konkurencija  u  zemlji  koja  izrađuje  program  za  brodogradilište  Uljanik.  Ovisno  o 
popunjenosti  kapaciteta  za  2006.  godinu nastavilo  bi  se  s  tehnološkom obnovom u  nešto 
većem obimu. Na prijedlog Uprave Radež d.d., intenzivirat će se radnje na dovođenju uvale 
Bristva u mogućnost luke za prihvat brodova, kako bi ista postala uvozno-izvozna luka Blata, 
te u tom smislu u 2006. godini predstoji priprema dokumentacije.

Blato  1902  već  je  u  2004.  godini  prišlo  realizaciji  Programa  okrupanjavanja  i 
privođenja kulturi zapuštenog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Blato, koji se 
program intenzivirao tijekom 2005. godine, tako da u ovom trenutku ima zasađeno 6 hektara 
plantažnog vinograda u predjelu Mala Krtinja,  6 hektara  plantažnog vinograda u predjelu 
Morkan,  1  hektar  u  predjelu  vela  Kaplja,  3,5  hektara  u  predjelu  polja  Blato,  tri  hektara 
podloga za matičnjak loznih cijepova, te je pripremljen 1,5 hektar u predjelu Polja Blata za 
sadnju vinograda u proljeće 2006.

Proširenjem djelatnosti javila se potreba i za dodatnim zapošljavanjem, te je u 2005. 
godini  zaposleno 16  novih  djelatnika  u  poslovnoj  jedinici  Blato,  tako da  je  trenutni  broj 
zaposlenika na razini poslovne jedinice Blato 60. Prosječna netto plaća zaposlenika iznosi 
3.189,00 kuna i redovno se isplaćuje uz sve propisane obveze prema Državnom i Općinskom 
proračunu,  te  se  unatoč  značajnim  investicijskim  ulaganjima  očekuje  pozitivan  poslovni 
rezultat u 2005. godini.

Sukladno već započetim poslovnim aktivnostima,  u 2006.  godini  nastavit  će se  sa 
Programom  okrupnjavanja  poljoprivrednog  zemljišta  i  podizanja  nasada  vinograda,  a  u 
dugoročnom planu tvrtke jest izgradnja novog podruma na novoj lokaciji.

Proizvodni  pogoni  Trikop  d.d.  prodani  su  tvrtci  Galop  d.o.o.  iz  Blata,  koja  je 
početkom listopada prošle godine započela sa proizvodnim procesom u kojem sada angažira 
21  djelatnika. Uvažavajući činjenicu da je ponovno otvaranje proizvodnog pogona Trikop-a 
od  izuzetnog  značaja  za  gospodarstvo  i  zapošljavanje  u  Blatu,  Općinsko  poglavarstvo 
oslobodilo je tvrtku Galop d.o.o. plaćanja komunalne naknade i poreza na tvrtku za 2005. 
godinu, te je odobrilo sufinanciranje zapošljavanja za sve zaposlenike koji su uposleni tijekom 
2005.  godine.  Uposlenost  kapaciteta  je  nedostatna  da  bi  se  mogla  ostvariti  rentabilna 
proizvodnja, poglavito iz razloga jer se 95% ugovorenog kapaciteta odnosi na lohn-poslove. 
U tom smislu, Općina Blato pružit će punu potporu  upravi tvrtke na njenom angažmanu da 



smanji udio lohn-poslova u korist svog proizvoda i to prvenstveno zaštitne odjeće i opreme za 
hotelske objekte za područje naše županije.

2. MJERE U POTICANJU GOSPODARSKOG RAZVITKA 
OPĆINE BLATO U 2006. GODINI

2.1. OPĆE MJERE

«Program poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato u 2006. godini» uključuje niz mjera 
kojima Općinsko poglavarstvo želi poticati poduzetništvo, olakšavajući poslodavcima nova 
zapošljavanja, ujedno sprječavanjem evidentirane nezaposlenosti, te povećanje investiranja, 
uz osiguravanje preduvjeta za uspješnije poslovanje poduzetnika.
 

Pored potpore koju Općinsko poglavarstvo pruža blatskim gospodarskim subjektima, 
jedinica lokalne samouprave imaju i svoje izravne ovlasti koje proizlaze iz Zakona o lokalnoj 
samoupravi, kojima se u okviru samoupravnog djelokruga općine uređuju poslovi koji su u 
neposrednoj vezi s interesima općinske zajednice za njen cjelokupni gospodarski napredak. 

Stoga,  pored provedbe pojedinačnih mjera u  poticanju malog gospodarstva,  angažman 
Općinskog poglavarstva  u  pogledu realizacije  općih  gospodarskih  mjera  koje  je  potrebno 
realizirati u suradnji sa Županijom dubrovačko-neretvanskom, te nadležnim Ministarstvima 
usmjerit će se na slijedeće aktivnosti:

a) bolju prometnu povezanost otoka sa kopnom u smislu uvođenja novih linija ili pak 
češćeg prometovanja postojećih;

b) provođenje Zakona o otocima u dijelu koji se odnosi na subvenciju cijene vode na   
      otocima;
c) provođenje Zakona o otocima, kojim su predviđene subvencije poslodavcima po   

zaposlenom. Prema prijedlogu resornog Ministarstva,  visina subvencije za otoke II 
skupine u koju spada i otok Korčula za djelatnosti koje otočni razvitak čine održivim 
iznosila bi 50% prosječne plaća otoka;

d) uvrštavanje Radež-a u sustav državnih subvencija namjenjenih brodogradnji;
Radež d.d. je već u 2004. i 2005. godini koristio državne subvencije, no očekuje se 
sustavno rješavanja problematike subvencija, na način da Radež svojim proizvodnim 
programom bude obuhvaćen Pravilnikom o subvencioniranoj brodogradnji.

e) nastavak  proizvodnje  u  pogonima  Trikopa  sa  zapošljavanjem  određenog  broja 
djelatnika;

f) realizacija izgradnje turističkog naselja i marine u Lučici na Prižbi;

2.2. PROGRAM POTICANJA MALOG GOSPODARSTVA

Malo gospodarstvo u Blato drugi je po važnosti gospodarski subjekt, koji upošljava 
357 osoba ili  29,33% ukupno zaposlenih na području Općine Blato.   S obzirom na lakše 
prilagođavanje zahtjevima tržišta, potrebu angažiranja manje poslovnih sredstava, očekujemo 
još veći značaj malog gospodarstva u gospodarstvu Blata, naročito razvojem poduzetničke 
zone «Krtinja».U tom smislu, pored općih mjere koje će se pozitivno odraziti na poslovanje 
poduzetnika (bolja prometna povezanost, niže cijene prijevoza, subvencije poslodavcima za 
nova i  postojeća radna mjesta na otoku, niže cijene vode,  mogućnost  ishođenja povoljnih 
kredita za više skupina poduzetnika i sl.), cilj Programa poticanja malog gospodarstva Općine 
Blato  jest  brojnim poticajima,  kao  i  realizacijom projekta  poduzetničke  zone,   omogućiti 



stabilno poslovanje subjekata malog gospodarstva, njihov daljnji rast i razvoj,  s  naglaskom 
na novozapošljavanje. 

Program poticanja malog gospodarstva u 2006. godini temeljit će se na:
2.2.1. programu subvencija kamata na poduzetničke kredite; 
2.2.2. mjerama za poticanje zapošljavanja;
2.2.3. zona malog gospodarstva;
2.2.4. poticanje osnivanja novih tvrtki;
2.2.5. nagrada poduzetniku sa najvećim brojem novozaposlenih osoba;
2.2.6. nagrada najuspješnijem poduzetniku;

Program  poticanja  malog  gospodarstva  primjenjivat  će  se  na  subjekte  malog 
gospodarstva koji  svoju djelatnost djelomično ili  u cijelosti  obavljaju na području Općine 
Blato  koji  obuhvaćaju  obrt,  zadruge,  mala  i  srednja  trgovačka  društva,  te  druge  oblike 
privatne poduzetničke aktivnosti.

2.2.1. Subvencije kamata na kredite poduzetnika

Subjektima u malom gospodarstvu u jedinicama područne i lokalne samouprave za 
uspješno  poslovanje  potreban  je  nesmetan  pristup  povoljnim  financijskim  sredstvima-
investicijskim i obrtnim. Stoga će se Općina Blato ovim programom uključiti u projekt pod 
nazivom «lokalni  projekti  razvoja-Poduzetnik».  Za razliku od dosadašnjih  programa,  ovaj 
projekt provodit će se kroz subvenciju kamata na poduzetničke kredite ciljanih skupina i onih 
koji  namjeravaju  ulagati  u  proizvodnju  i  novo  zapošljavanje.  To  znači  da  će  se  kreditni 
potencijal  formirati  isključivo  iz  sredstava  poslovnih  banaka  bez  depozita  Ministarstva, 
Županije ili lokalne samouprave, a da će se njihova sredstva koristiti isključivo za subvenciju 
kamata  onim  poduzetnicima  kojima  poslovna  banka  odobri  kredit  sukladno  propisanim 
uvjetims.

Sredstva izdvojena u Općinskom proračunu uplaćivat će se na žiro-račun Proračuna 
Županije  Dubrovačko-neretvanske  u  skladu  sa  podnesenim  kreditnim  zahtjevima 
gospodarskih subjekata sa područja Općine Blato.

Ukoliko u tijeku idu}e godine, a najkasnije do 30. listopada,  ne bude iskazan 
interes blatskih poduzetnika za isho|enjem kreditnih sredstava, sredstva osigurana u 
Prora~unu Op}ine Blato preusmjerit  }e se u opremanje poslovne zone potrebnom 
infrastrukturom  ili  neku  drugu  proračunom  predviđenu  stavku  u  programu  poticanja 
gospodarskog razvitka.

2.2.2 Mjere u poticanju zapošljavanja

2.2.2.1 Mjere u poticanju zapo{ljavanja

Na području Općine Blato na dan 30. rujna 2005. godine evidentirano je 246 nezaposlenih 
osoba, od kojih 165 žena odnosno 67,07% i 81 muškaraca odnosno 32,93%. Kvalifikacijska 
struktura nezaposlenih jet kako slijedi:

ŽENE MUŠKARCI
NKV             65 18
KV             60 40
SSS 28 18
VŠS   11   1



VSS   1   4
SVEUKUPNO            165                     81

Stopa nezaposlenosti na dan 30. rujna 2005. godine, za područje Općine Blato iznosi 
3,41%, što je na niža stopa od stope zabilježene u isto razdoblje prošle godine, a u odnosu na 
prošlogodišnje stanje bitno ne odstupa u pogledu kvalifikacijske ni dobne strukture.
 

U nastojanju da se doprinosi smanjenju registrirane nezaposlenosti, želimo i nadalje 
poticati  gospodarske čimbenike u stvaranju mogućnosti  za  otvaranje  novih radnih mjesta, 
uvođenjem mjera poslodavcu za poticanje novog zapošljavanje putem subvencioniranja dijela 
troškova plaće novozaposlenih osoba.

Cilj  ovog programa jest da se potakne poslodavce na dodatno zapošljavanje, da se 
suzbija registrirana (evidentirana) nezaposlenost, da se suzbija siva ekonomija i u što je većoj 
mjeri moguće onemogući rad na crno koji stvara nelojalnu konkurenciju, a u krajnjoj liniji da 
se doprinese oživljavanju cjelokupnog gospodarskog razvitka.

Općinsko je poglavarstvo mišljenja kako su se dosadašnji programi pozitivno odrazili 
na gospodarski razvoj Blato, što je vidljivo kroz stalan porast broja zaposlenih i pad broja 
nezaposelnih osoba.

U tom smislu, Općinsko poglavarstvo predlaže daljnju provedbu navedenih poticaja, 
tako da visina poticaja za novozapsolenu osobu iznosi 40% ukupnih troškova plaće na rok 
od godinu dana, a uvjeti koje poslodavac mora ispunjavati da bi stekao pravo na ostvarivanje 
poticajnih mjera u zapošljavanju i u jednom i drugom modelu jesu slijedeći:
 
• tvrtka  u  kojoj  se  zapošljava  novozaposlena  osoba  mora  imati  sjedište  u  Blatu ili  pak 

poslovnu jedinicu koja posluje na području Općine Blato;
•  poslodavac  za  čitavo  vrijeme  trajanja  Ugovora,  ne  smije  smanjivati  ukupan  broj 

zaposlenih u odnosu na stanje broja zaposlenih na dan sklapanja Ugovora sa  Op}inom 
Blato;

• novozaposlena osoba mora imati mjesto stalnog prebivališta na području Općine Blato;
• novozaposlena osoba mora biti evidentirana na Zavodu za zapošljavanje najmanje 60 dana 

prije zapošljavanja;
• poslodavac sa zaposlenikom mora sklopiti ugovor na  neodre|eno ili određeno vrijeme, 

ali najmanje na dvostruko duže vrijeme od  trajanja sufinanciranja;
• tvrtke s kojima Općina Blato ima već ranije zaključene Ugovore kojima regulira obvezu 

zapošljavanja  određenog  broja  djelatnika,  mjere  poticanja  zapošljavanja  neće  se 
primjenjivati dok se ne ispune sve ugovorne obveze.

Ako se ispune svi naprijed navedeni uvjeti, Općinsko poglavarstvo sklopit će s poslodavcem 
Ugovor o međusobnim pravima i obvezama, a koji će, između ostalog, regulirati:

• način isplate sredstava (kvartalno);
• propisanu  dokumentaciju  koja  se  mora  dostaviti  pri  sklapanju  Ugovora  (mjenica  kao 

instrument  osiguranja  povrata  sredstava  u  slučaju  neispunjenja  ugovornih  obveza,  ID 
obrazac o broju zaposlenih iz proteklog mjeseca…..)

• propisanu dokumentaciju prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu sredstava (ovjereni ID 
od strane Porezne uprave, ovjerene RS obrasce od strane FINA-e, kopija izvoda na kojima 
je evidentirano plaćanje doprinosa, poreza i plaće djelatnika….)

2.2.2.2            Mjere u poticanju samozapo{ljavanja;



Za  novootvorene  obrte,  mala  i  srednja  poduze}a  ~iji  su  vlasnici  odnosno 
direktori  bili  na evidenciji  Zavoda za zapo{ljavanje (prema uvjetima koji  va`e i  za 
ostale  novozaposlenike),  kao i  novozaposlene u  obiteljskim  domaćinstvima Op}ina 
Blato sufinancirat }e tro{kove njihova poslovanja u visini od 1.000,00 kuna mjese~no.

2.2.2.3. Mjera za poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba s višom 
i visokom stručnom spremom

Pored poticaja navedenih to~~kama 2.2.2.1.1 i 2.2.2.2, Općina Blato će u 2006. 
godini svakom poslodavcu koji na neodređeno vrijeme zaposli nezaposlenu osobu sa Zavoda 
za zapošljavanja sa višom i visokom stručnom spremom, odobravati i dodatnu jednokratnu 
naknadu u fiksnom iznosu i to za:

 višu stručnu spremu u iznosu od 4.000 kuna;

 visoku stručnu spremu u iznosu od 8.000 kuna

S  obzirom na  izuzetan  značaj  zapošljavanja  osoba  sa  višom  i  visokom stručnom 
spremom  i  s  obzirom  da  se  radi  o  realtivno  malom  broju  korisnika,  ovaj  vid  pomo}i 
poslodavcu primjenjivat će se ne samo na subjekte malog gospodarstva, ve} na svaki 
gospodarski subjekt u Blatu.

2.2.3. Stvaranje obrtničke zone

Organiziranjem malih poslovnih zona na dugoročan način rješava se poduzetnicima 
problem  prostora,  stvaranje  uvjeta  za  nesmetan  rad,  korištenje  zajedničke  i  prilagođene 
infrastrukture, te povezivanje s drugim poduzetnicima smještenim na istom prostoru.

Prostornim planom Općine Blato predviđena je Proizvodno-zanatska i uslužna zona 
koja  je  smještena  na  jugoistočnom ulazu  u  Blato  i  zauzima površinu  3,2   ha.  Zona ima 
osiguran pristup sa glavne prometnice kroz Blato (ŽC 6222) i prometnice Blato-Prižba (ŽC 
6223) i potpuno je opremljena komunalnom infrastrukturom (osim odvodnje otpadnih voda). 

Pored iskazanog interesa blatskih poduzetnika za poduzetni~kim ulaganjima 
na ovom prostoru (Uljara “@aneti}”,  Stolarski obrt “Slavenko [ulenta”,  Limarski obrt 
“Sajeta”),  razlog stvaranja vi{e mogu}nosti za poslovnu zonu jest i da se 
potencijalnim poduzetnicima omogu}i lak{e i povoljnije rje{avanje imovinsko-pravnih 
odnosa.

 Općinsko  poglavarstvo  Blato  u  2004.  i  2005.  godini  rješilo  je  elektroopskrbu 
poduzetničke zone, te je izvršilo otkup zemljišta u površini od 12000 m2, koje će se potom 
ustupiti zainteresiranim poduzetnicima (prodaja, dugoročni najam, korištenje bez naknade) za 
poslovne svrhe. Pored toga, okončana je elektroopskrba poduzetničke zone, a u 2006. godini 
predstoji uređenje pristupnih cesta i cesta u zoni, za što je Općina Blato zatražila financijsku 
potporu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Ujedno se kao jedan od vidova poticanja malog gospodarstva predviđa i mogućnost 
osnivanja  servisa  za  poduzetnike,  koji  bi  omogućio  poduzetnicima  pružanje  informacija, 
stručna  pomoć  pri  ishođenju  kredita,  te  pružanje  knjigovodstvenih  usluga  uz  određenu 
naknadu. Poduzetnički centar bi u početnoj fazi bio osmišljen kroz zapošljavanje osobe sa 
visokom stručnom spremom, dok bi ukoliko se isti  ukaže opravdanim kasnije razvijao uz 
financijsku pomoć Ministarstva kroz projekt «Poduzetnički centri».

2.2.4 Poticanje osnivanja novih tvrtki



Općina  Blato  u  2006.  godini  predlaže  i  jednokratnu  novčanu  potporu  poduzetnicima 
početnicima, čija visina ovisi o broju novozaposlenih osoba.

Broj 
novozaposlenih

Visina 
poticajnih 
sredstava

1-2 novozaposlena 3.000
3-4 novozaposlena 6.000
5 i više 10.000

U slučaju da tvrtka nije aktivna, Općina Blato tražit će povrat odobrenih sredstava. Ovaj vid 
poticanja neće se odnositi na tvrtke, koji neće imati zaposlenika,  a  vlasnicima je to dopunska 
djelatnost.

2.2.5 Nagrada poduzetniku sa najvećim brojem novozaposlenih osoba

Općina Blato u 2006. godini dodijelit će priznanje i novčanu nagradu poduzetniku koji 
u  tekućoj  godini  zaposli  najveći  broj  novozaposlenih  osoba.  Naknada  po  novozaposlenoj 
osobi iznosit će 1.000 kuna, a bit će uručena na  Božićnom primanju u Općinskoj vijećnici 26. 
prosinca.  Svi  poduzetnici  koji  ulaze  u  uži  izbor  dužni  su  Općinskom poglavarstvu  svoju 
prijavu dostaviti najkasnije do 15. prosinca. 

2.2.6. Nagrada najuspješnijem poduzetniku

Općina Blato u 2006. godini dodijelit će priznanje i novčanu nagradu najuspješnijem 
poduzetniku,  pri  čemu  će  kao  kriterij  uspješnosti  biti  profitabilnost,  najpovoljniji  odnos 
iskazane  dobiti,  odnosno  dohotka  i  ostvarenog  prihoda  za  2005.  godinu.  Nagrada 
najuspješnijem  poduzetniku  iznosit  će  10.000  kuna,  a  uručit  će  se  u  prigodi  Božićnog 
primanja u Općinskoj vijećnici 26. prosinca.
Pored tako iskazanog najpovoljnijeg odnosa, uvjet da bi poduzetnik mogao zavrijediti takvo 
priznanje jest:

a) tvrtka u tijeku godine mora zadržati ili povećati broj zaposlenih;
b) mora  priložiti  potvrdu  o  podmirenim obvezama  prema  Državnom proračunu  i 

Općini Blato;
c) ostvarena dobit/dohodak ne smije iznositi manje od 80.000 kuna
d) nagrada  se  ne}e  odnositi  na  tvrtke  u  vlasni{tvu  ili  suvlasni{tvu  Dr`ave, 

@upanije ili Op}ine;

 Novozapo{ljavanje  u  smislu  ovog Programa,  podrazumjeva zapo{ljavanje  osoba  evidentiranih  na 
Zavodu za zapo{ljavanje najmanje 60 dana (za osobe koje su tek maturirale/diplomirale dovoljna je tek 
registracija  na  Zavodu za  zapošljavanje),  a  koje  zapo{ljavanje  u  tom poslovnom subjektu  ujedno 
predstavlja pove}avanje broja postoje}ih radnih mjesta i to u vremenskom roku predvi|enom pojedinom 
mjerom ovog Programa.
Sredstva za mjere navedene pod naprijed navedenim točkama  isplaćivat će se isključivo na temelju podnesenog 
zahtjeva korisnika sredstava.

2.3 OSTALE MJERE U GOSPODARSTVU

2.3 1. Poticanje poljoprivredne proizvodnje

a)             Poticanje novih nasada vinograda, na način da će Općina Blato za 
svaki 



                        novozasađeni trs vinove loze odobriti jednokratnu novčanu pomoć u 
                        visini od 2,00 kune po trsu vinove loze, što je na nivou poticaja u 2005. 
                        godini.
b) Odobravat  }e se nabavka sadnica maslina i  drugih vo}aka po 

subvencioniranoj cijeni, a razliku do prodajne cijene nadoknadit }
e Op}ina Bato i Blato 1902 d.d.

c) Obnova zapuštenih poljoprivrednih površina koja će se  odobravati  u 
visini od jedne kune po metru kultiviranog poljoprivrednog zemljišta sa 
dugogodišnjim  nasadima  (maslina  i  voćaka),  osim  vinove  loze. 
Sredstva će  se  odobravati  na zahtjev stranke,  a  nakon odobrenja  od 
strane Povjerenstva.

2.3.2. Okrupnjavanje poljoprivrednih posjeda

Ulaskom u Europsku zajednicu, zemlja članica Europske zajednice nije u mogućnosti 
povećavati površine pod poljoprivrednim kulturama, te u tom smislu, u dogledno vrijeme  ni 
na  području  Općine  Blato neće biti  moguće  povećavati  poljoprivredne površine.  Kako je 
poljoprivredna proizvodnja naše strateško opredjeljenje poglavito u dijelu vinogradarstva i 
maslinarstva  potrebno  je  već  sada  poduzeti  radnje  kako  bi  se  povećale  poljoprivredne 
površine. U ovom trenutku takav program provodi Blato 1902 d.d. koji uz podršku Općine 
Blato, odobravaju i podupiru nadležna Ministarstva; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i 
vodnog gospodarstva,  te  Ministarstvo  mora,  turizma,  prometa  i  razvitka.    U tom smislu 
Općina Blato će i  nadalje u suradnji  sa Blato 1902 d.d.,  podupirati  slične programe, te u 
dogovoru  sa  dosadašnjim  vlasnicima  odnosno  posjednicima,  poduzimati  aktivnosti  na 
stvaranju  većih  poljoprivrednih  površina  od  10-20  hektara,  na  manjim  privatnim 
poljoprivrednim površinama pod vinogradima u cilju omogućavanja svrsishodnijeg bavljenja 
poljoprivrednom proizvodnjom.  To područje,  za  koje  je  osigurana  potrebna  infrastruktura 
(blizina  prometnice)   uredilo  bi  se  i  omogućilo  kvalitetnije  obavljenje  poljoprivredne 
djelatnosti,  a  prema  određenom  ključu,  vlasnicima  i  posjednicima,  kao  i  drugim 
zainteresiranim, omogućilo  bi se njegovo korištenje. 

2.3.4.  Nagrada najuspješnijem privatnom iznajmljivaču

Nagrada najuspje{nijem privatnom iznajmljiva~u dodjeljivat }e se na prijedlog 
Turisti~ke zajednice Op}ine Blato, a kriterij uspje{nosti bit }e odnos broja no}enja i 
broja  kreveta,  pod  uvjetom da  je  registrirano  minimalno  8  kreveta,  te  ostvarena 
popunjenost od minimalno 60 dana.
Pored plakete,  nagrada najuspješnijem privatnom iznajmljivaču iznosit će 3.000 kuna, a u 
prijavi poduzetnik će morati dostaviti potvrdu o uplaćenoj boravišnoj pristojbi i porezu na 
dohodak. Nagrada najuspješnijim privatnom iznajmljivaču uručit će se u prigodi Božićnog 
prijama u Općinskoj vijećnici. 

2.3.5  Izrada programa održivog razvoja otoka Korčule

Programa održivog razvoja otoka Korčule kojeg izrađuje Ekonomski fakultet iz Splita 
je dovršena i upućena je na prethodnu suglasnost nadležnim Ministarstvima, nakon čega će 
biti predmet rasprave na Općinskom vijeću.



FINANCIRANJE PROGRAMA POTICANJA GOSPODARSKOG 
RAZVITKA OPĆINE BLATO U 2006. GODINI

3.1. FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA

Red.broj
.

Mjere poticanja gospodarskog razvitka Visina sredstava



3.2.1 Program  kreditiranja  malog  gospodarstva 
kroz subvenciju kamata

10.000

3.2.2. Mjere za poticanje zapo{ljavanja
a) novozapo{ljavanje
b) samozapošljavanje;
c) novozapo{ljavanje osoba sa vi{om i 

visokom stru~nom spremom

350.000
300.000

30.000
20.000

3.2.3. Stvaranje obrtničke zone 500.000

3.2.4. Poticanje osnivanja novih tvrtki 10.000

3.2.5 Nagrada poduzetniku sa najvećim brojem 
novozaposlenih osoba

10.000

3.2.6 Nagrada najuspješnijem poduzetniku 10.000

3.2.7 Poticanje podizanja novih nasada 150.000

3.2.8 Nagrada najuspješnijem privatnom 
iznajmljivaču

3.000

UKUPNO 1.043.000

Ovakav oblik financiranja poticajnih mjera predložen je dijelom iz sredstava državnog 
proračuna (500.000 kuna), a dijelom iz sredstava proračuna Općine Blato (643.000 kuna), s 
namjerom  da  se  proračunska  sredstva  ostvarena  i  uprihođena  iz  gospodarstva  (porez  na 
dohodak,  porez  na  dobit  i  prirez  porezu  na  dohodak),  ponovno  vraćaju  u  gospodarstvo 
stvarajući temelj za njegov razvoj, povećanje zaposlenosti, a na taj način doprinose i ukupnom 
razvoju Općine Blato.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO BLATO 


