ZAPISNIK
sa 4. sjednice Općinskog vijeća Blato održane 28. srpnja (četvrtak) 2009. godine u vijećnici
Općine Blato s početkom u 19.00 sati
Nazočni :

1. Želimir Bosnić
2. Branko Bačić
3. Katarina Surjan
4. Antun Žanetić
5. Jerko Andrijić
6. Danko Mirošević
7. Teo Šeparović
8. Ante Šeparović
9. Majski Mašković
10. Antun Petković
11. Ivan Telenta
12. Željko Andrijić

- predsjednik Općinskog vijeća
- potpredsjednik Općinskog vijeća
- vijećnik
- vijećnik
- vijećnik
- vijećnik
- vijećnik
- vijećnik
- vijećnik
- vijećnik
- vijećnik
- vijećnik

Izočni:
1. Ante Milat

- vijećnik

Na sjednici su nazočni načelnik Općine Blato Ivo Gavranić, vijećnik Županijske
skupštine Tonči Marinović, pročelnik Općine Blato Sandra Marinović, voditeljica Odjeljka za
gospodarenje prostorom Dorotea Žanetić, direktor komunalnog poduzeća Eko d.o.o. Marino
Sardelić i direktor Vodovod-a d.o.o. Blato Rade Kaštropil.
Načelnik Općine Blato podnio je Izvješće o radu Općine Blato između dvije sjednice
Općinskog vijeća. Na kraju izlaganja načelnik se u ime Općine ogradio od čina koji se zbio na
mjesnom groblju prilikom općinskog protokola obilježavanja Dana pobjede i domovinske
zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, zamolio sve koji se ne namjeravaju pridržavati
općinskog protokola da pričekaju završetak događanja u vrijeme odavanja počasti, te svoje
osjećaje iskazuju nakon što delegacija Općine Blato napusti mjesno groblje, te izrazio
neslaganje s priopćenjem koalicije oporbenih stranaka vezanog za taj događaj u medijima,
upozorivši potpisnike priopćenja da je bilo boljih načina i mjesta rješavanja ovog problema,
na principijelnost u ponašanju na mjesnom groblju i onih koji su potpisali spomenuto
priopćenje, a poglavito SAB-a Blato kojih nije ni bilo na protokolarnom polaganju vijenaca,
te naglasio da je licemjerno ograđivati se od ovog događaja, a ne prozboriti ni riječi o
događaju „slikavanja“ s „jugoslavenskom zastavom“, njihovih članova i distribuiranje tih
slika u Blatu.
.
Predsjednik Općinskog vijeća Želimir Bosnić otvara vijećnička pitanja:
1.Vijećnik Danko Mirošević postavlja pitanje vezano za broj noćenja turista na području
općine Blato kroz srpanj i dio kolovoza.
Načelnik odgovara kako je na temelju podataka TZ DNŽ u prvih 7 mjeseci ove godine
ostvareno 9% više dolazaka i 12% više noćenja nego u prošloj godini, čime se broj noćenja
turista približio brojci od 100. 000.
2.Vijećnik Ivan Telenta postavlja pitanje vezano za problem parkiranja ispred blatskih
trgovina, koje su po njegovom mišljenju prazne ili poluprazne zbog nemogućnosti parkiranja,
te ga zanima što se planira učiniti da bi se olakšao rad tih trgovina.
Načelnik odgovara kako je Općina Blato osigurala više parkirnih mjesta u centru mjesta nego
što ih je bilo prije. Smatra da je najveći problem što Blatu treba veći trgovački centar, zbog
čega je u intenzivnim pregovorima s Konzumom već tri godine, te su im i ponuđene određene
lokacije. Konzum do sad nije dao potvrdan odgovor, kao ni trgovački lanac LIDL, čiji je
predstavnik također dolazio kod načelnika.

3.Vijećnik Majski Mašković vezano za izlaganje načelnika o događaju na mjesnom groblju
traži da načelnik obrazloži u čemu je njegovo ponašanje na groblju povodom Dana pobjede i
domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja bilo neprimjereno, te čita rečenicu iz
priopćenja koja glasi: «Smatramo da je nužno od organizatora protokola da se ogradi od
takvog ili sličnog ispada», te ne vidi u čemu se omalovažio Protokol ili institucije Općine.
Iznio je kako je oporba očekivala da će se naredne dane nakon događaja načelnik javno
ograditi ili pozvati na razgovor «neprimjerene» vijećnike oporbe, kako bi zajedno riješili
problem.
Načelnik odgovara kako nema namjeru oko ovoga više polemizirati, jer ima važnijega posla,
između ostalog kako namaknuti sredstva za nabavku udžbenika, kako bi se blatski roditelji što
više rasteretili.
Predsjednik Općinskog vijeća Želimir Bosnić iznosi kako Općinsko vijeće sa svojim odnosom
prema obilježavanju državnih praznika vezanih za antifašizam ukazuje kakav odnos ima
prema istim, te se ovo Općinsko vijeće i stranka čiji je potpredsjednik uvijek ograđivala od
bilo kakvog ekstremizma. Ustvrdio je da on ništa nije vidio i smatra da oni koji su vidjeli taj
čin, počinitelja istog su trebali prijaviti Prekršajnom sudu, a puštanjem ovakvih priopćenja u
medije vodi se stvaranju jednog slučaja i politiziranju koje nas udaljava od onih životnih
problema koje Općinsko vijeće treba rješavati u interesu svih žitelja Blata.
Vijećnik Željko Andrijić se nada kako će se vijećnici odreći svoje vijećničke naknade, kao i
članovi nadzornih odbora javnih poduzeća u vlasništvu Općine Blato, kako bi se riješio
problem kupnje udžbenika djeci u socijalno ugroženim obiteljima dok traje recesija.
Predsjednik Općinskog vijeća Želimir Bosnić smatra kako je i dosadašnja praksa većine
članova Općinskog vijeća bila da se odriču naknade u nečiju korist, ali to je slobodna volja
pojedinca i nema potrebe da Općinsko vijeće donosi takve Odluku i nameće je bilo kome.
Načelnik ukazuje na to da su se uspjeli prikupiti svi udžbenici, te je ravnatelj Osnovne škole
napravio popis udžbenika i radnih bilježnica koje nedostaju, te će se po izračunu potrebnih
sredstava za nabavku odrediti koliko će roditelji participirati. Veći dio snosit će Općina Blato,
što će roditeljima uvelike olakšati. Udžbenici će djecu dočekati na klupama.
Vijećnik Danko Mirošević upućuje odgovor vijećniku Andrijiću kako isti može zatražiti uvid
koliko su dosada vijećnici HDZ-a uzeli od naknade za rad u Vijeću i gdje su ih uplaćivali.
Predsjednik zatvara vijećnička pitanja i otvara raspravu po Zapisniku s 3. sjednice Općinskog
vijeća.
Vijećnik Antun Petković iznosi primjedbu kako u zapisniku stoji da je on sudjelovao u
raspravi pod Ad 3), a ispravno je da umjesto njega stoji Željko Andrijić. Primjedba se
prihvaća, te će zapisnik biti ispravljen.
Predsjednik stavlja Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća na glasovanje.
Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je prihvaćen.
Predsjednik otvara raspravu po dnevnom redu.
U raspravi je sudjelovalo vijećnik Antun Petković koji je predložio da se 6. točka dnevnog
reda izostavi te stavi na dnevni red slijedeće sjednice Općinskog vijeća kada će po istoj moći
raspravljati Odbor za proračun, financije i gospodarstvo kao matični odbor.
Načelnik Ivo Gavranić je obrazložio kako nema potrebe da se ova točka dnevnog reda stavi na
slijedeću sjednicu Općinskog vijeća s obzirom da se Nalaz revizije ne može mijenjati, već
samo prihvatiti ili ne prihvatiti.
Predsjednik zatvara raspravu po dnevnom redu.
Većinom glasova, uz 4 glasa protiv, prihvaćen je slijedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za proračun, financije i
gospodarstvo;
2. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti;
3. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša;
4. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za međuopćinsku, međunarodnu i
suradnju s iseljenicima;
5. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis birača;
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Nalaza Državnog ureda za reviziju o obavljenoj
reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Općine Blato za 2008. godinu;
7. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Blato;
8. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Blato u 2009. godini;
9. Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Blato.

Ad 1) Uvodno obrazloženje po Prijedlogu Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za
proračun, financije i gospodarstvo u kojeg se predlažu Jerko Andrijić za predsjednika, Ante
Šeparović i Antun Petković za članove iz reda vijećnika, te vanjski članovi Katija Favro i
Matko Šulenta dao je predsjednik Povjerenstva za Izbor i imenovanje Branko Bačić.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Predsjednik zatvara raspravu i stavlja Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za
proračun, financije i gospodarstvo na glasovanje.
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za proračun, financije i gospodarstvo
jednoglasno je prihvaćen.
Ad 2) Uvodno obrazloženje po Prijedlogu Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za
društvene djelatnosti u kojeg se predlažu Teo Šeparović za predsjednika, Branko Bačić i
Majski Mašković za članove iz reda vijećnika, te vanjski članovi Marija Jerebić i Ivan Bačić
dao je predsjednik Povjerenstva za Izbor i imenovanje Branko Bačić.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Predsjednik zatvara raspravu i stavlja Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za
društvene djelatnosti na glasovanje.
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti jednoglasno je
prihvaćen.
Ad 3) Uvodno obrazloženje po Prijedlogu Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša u kojeg se predlažu Danko Mirošević za predsjednika,
Katarina Surjan i Ivan Telenta za članove iz reda vijećnika, te vanjski članovi Toni Farac i
Nikola Prižmić dao je predsjednik Povjerenstva za Izbor i imenovanje Branko Bačić.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Predsjednik zatvara raspravu i stavlja Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša na glasovanje.
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
jednoglasno je prihvaćen.
Ad 4) Uvodno obrazloženje po Prijedlogu Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za
međuopćinsku, međunarodnu i suradnju s iseljenicima u kojeg se predlažu Antun Žanetić za
predsjednika, Ante Milat i Željko Andrijić za članove iz reda vijećnika, te vanjski članovi Edi
Bosnić i Ana Mašković dao je predsjednik Povjerenstva za Izbor i imenovanje Branko Bačić.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.

Predsjednik zatvara raspravu i stavlja Prijedlog Odluke osnivanju i imenovanju Odbora za
međuopćinsku, međunarodnu i suradnju s iseljenicima na glasovanje.
Prijedlog Odluke osnivanju i imenovanju Odbora za međuopćinsku, međunarodnu i suradnju
s iseljenicima jednoglasno je prihvaćen.
Ad 5) Uvodno obrazloženje po Prijedlogu Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
popis birača u kojeg se predlažu Želimir Bosnić za predsjednika, Danko Mirošević za
zamjenika predsjednika, Antun Žanetić i Željko Andrijić za članove, te Ante Milat i Želimir
Franulović za zamjenike članova dao je predsjednik Povjerenstva za Izbor i imenovanje
Branko Bačić.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Željko Andrijić, načelnik Ivo Gavranić i predsjednik
Općinskog vijeća Želimir Bosnić.
Predsjednik zatvara raspravu i stavlja Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za popis birača na glasovanje.
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis birača jednoglasno je
prihvaćen.
Ad 6) Uvodno obrazloženje po Nalazu Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji
financijskih izvještaja i poslovanja Općine Blato za 2008. godinu dao je načelnik Ivo
Gavranić.
Klub vijećnika HDZ-a (Antun Žanetić) - Klub prihvaća Prijedlog Zaključka o prihvaćanju
Nalaza Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja
Općine Blato za 2008. godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Antun Petković, predsjednik Općinskog vijeća Želimir
Bosnić i načelnik Ivo Gavranić. (Iz rasprave je zaključeno kako će ubuduće u nalazima
revizije pod točkama o očitovanjima Općine po nalazu umjesto riječi Općina stajati Općinski
načelnik.)
Predsjednik zatvara raspravu i stavlja Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Nalaza Državnog
ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Općine Blato za
2008. godinu na glasovanje.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Nalaza Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji
financijskih izvještaja i poslovanja Općine Blato za 2008. godinu jednoglasno je prihvaćen.
Ad 7) Uvodno obrazloženje po Prijedlogu Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na
području općine Blato dao je načelnik Ivo Gavranić.
Klub vijećnika HDZ-a (Antun Žanetić) - Klub prihvaća Prijedlog Analize stanja sustava
zaštite i spašavanja na području općine Blato.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Predsjednik zatvara raspravu i stavlja Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na
području općine Blato na glasovanje.
Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Blato jednoglasno je
prihvaćen.
Ad 8) Uvodno obrazloženje po Prijedlogu Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Blato u 2009. godini dao je načelnik Ivo Gavranić.
Klub vijećnika HDZ-a (Antun Žanetić) - Klub prihvaća Prijedlog Smjernica za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Blato u 2009. godini.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Predsjednik zatvara raspravu i stavlja Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Blato u 2009. godini na glasovanje.

Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Blato u 2009. godini jednoglasno je prihvaćen.
Ad 9) Uvodno obrazloženje po Rješenju o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine
Blato dao je načelnik Ivo Gavranić.
Klub vijećnika HDZ-a (Antun Žanetić) - Klub prihvaća Rješenje o imenovanju Stožera zaštite
i spašavanja Općine Blato.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Predsjednik zatvara raspravu i stavlja Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Općine Blato na glasovanje.
Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Blato jednoglasno je prihvaćen.
Na kraju sjednice vijećnik Ivan Telenta iznosi prijedlog da se do kraja godine održi tematska
sjednica Općinskog vijeća o razvoju i mogućnosti razvoja Općine Blato, jer s obzirom na
dinamičan razvoj u cijelom svijetu, nema potrebe više za petogodišnjim planovima razvoja,
već je osim kratkogodišnjih na godinu dana nastala potreba za onim dugoročnim na 20
godina.
Predsjednik Općinskog vijeća Želimir Bosnić zahvaljuje vijećniku Telenti i iznosi mišljenje
kako je Općina Blato već dugo godina uključena u planove kako samostalne, tako i
županijske. Ističe suradnju s agencijom DUNEA, te će sigurno na jednoj od slijedećih
sjednica biti rasprava po ovom pitanju.
Načelnik Ivo Gavranić se slaže s prijedlogom vijećnika Telente, ali smatra da treba dobro
proučiti koje materijale pripremiti, te smatra da bi istu sjednicu bilo bolje održati početkom
slijedeće godine, nakon prikupljenih izvještaja o protekloj godini.
Predsjednik zatvara sjednicu.
Završeno u 20,40 sati.
Zapisnik vodila:
Branka Sardelić, iur.
Općinsko vijeće
Predsjednik
mr. ph. Želimir Bosnić v.r.

