ZAPISNIK
sa 2. sjednice Općinskog vijeća Blato održane 30. lipnja (utorak) 2009. godine u vijećnici
Općine Blato s početkom u 17.00 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. Ante Milat
10. Majski Mašković
11. Antun Petković
12. Ivan Telenta
13. Željko Andrijić

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

Na sjednici su nazočni načelnik Općine Blato, zamjenik načelnika Tonči Padovan,
pročelnik Općine Blato Sandra Marinović, voditeljica Odjeljka za proračun i financije Marina
Kapor, voditeljica Odjeljka za gospodarenje prostorom Dorotea Žanetić, direktor komunalnog
poduzeća Eko d.o.o. Marino Sardelić, direktor Vodovod-a d.o.o. Blato Rade Kaštropil i
predsjednik Nadzornog odbora Vodovod-a d.o.o Toni Farac.
Načelnik Općine Blato podnio je Izvješće o radu Općine Blato izmeñu dvije sjednice
Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća Želimir Bosnić otvara vijećnička pitanja.
Vijećnik Danko Mirošević postavlja pitanje vezano za Ugovore o isplati naknade za
privremeno uzurpiranje zemljišta potpisane izmeñu NPKL-a i grañana, s obzirom da je
ugovoreni rok za isplatu prošao, da li Općina Blato može pomoći grañanima da se izvrši
isplata prema ugovorima. Takoñer postavlja pitanje da li postoji plan košnje s novim strojem
ili se grañani moraju prijaviti kako bi se putevi do njihovih parcela pokosili.
Načelnik odgovara kako će Općina svakako pomoći grañanima, te moli one grañane koji su
potpisali ugovore s NPKL-om neka se jave u tajništvo Općine, kako bi se na zajedničkom
sastanku načelnika s predsjednikom Nadzornog odbora NPKL i direktorom našlo rješenje za
ovaj problem.
Vezano za košnju puteva načelnik odgovara kako postoji plan košnje, ali se grañani takoñer
mogu javiti u DVD Blato u slučaju da je neki put preskočen ili nije obuhvaćen planom.
Predsjednik zatvara vijećnička pitanja i otvara raspravu po Zapisniku s 1. konstituirajuće
sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik stavlja Zapisnik s 1. sjednice Općinskog vijeća na glasovanje.
Zapisnik s 1. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je prihvaćen.
Predsjednik otvara raspravu po dnevnom redu.
Predsjednik zatvara raspravu po dnevnom redu.
Jednoglasno je prihvaćen slijedeći

DNEVNI RED

1. Svečana prisega člana Općinskog vijeća;
2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva o verifikaciji mandata člana
Općinskog vijeća;
3. Svečana prisega člana Općinskog vijeća;
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2009. godinu;
5. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za Statut i Poslovnik,
6. Izvješće o poslovanju Vodovoda d.o.o. Blato i financijsko izvješće za 2008. godinu,
7. Izvješće o poslovanju EKO d.o.o. Blato i financijsko izvješće za 2008. godinu.

Ad 1) S obzirom da je vijećnik Antun Petković bio opravdano izočan na konstituirajućoj
sjednici Općinskog vijeća, a da bi mogao obnašati dužnost vijećnika potrebno je da položi
svečanu prisegu. Nakon što je predsjednik pročitao tekst prisege:
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana Općinskog vijeća Općine Blato obavljati
savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona, Statuta i odluka
Općine Blato, da ću poštovati pravni poredak i zauzimati se za svekoliki napredak Općine
Blato, Dubrovačko – neretvanske županije i Republike Hrvatske”, isti je položio svečanu
prisegu.
Ad 2) Predsjednik Mandatnog povjerenstva Teo Šeparović podnio je Izvješće Mandatnog
povjerenstva prema kojem je sukladno Zakonu o izboru članova predstavničkog tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave vijećnici ðurñici Ivanković prestao
mandat vijećnika Općinskog vijeća Blato temeljem podnesene ostavke, a na prijedlog HNS LD zamijenio ju je Ivan Telenta. Mandatno povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću Općine
Blato da potvrdi mandat za člana Općinskog vijeća Ivanu Telenti.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Predsjednik zatvara raspravu i stavlja Izvješće na glasovanje.
Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
Ad 3) Nakon prihvaćanja Izvješća Mandatnog povjerenstva i verifikacije mandata vijećniku
Ivanu Telenti predsjednik Općinskog vijeća pročitao tekst prisege:
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana Općinskog vijeća Općine Blato obavljati
savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona, Statuta i odluka
Općine Blato, da ću poštovati pravni poredak i zauzimati se za svekoliki napredak Općine
Blato, Dubrovačko – neretvanske županije i Republike Hrvatske”. Vijećnik Ivan Telenta
položio je svečanu prisegu.
Ad 4) Uvodno obrazloženje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2009.
godinu dala je voditeljica Odjeljka za proračun i financije Marina Kapor.
Klub vijećnika HDZ-a (Antun Žanetić) - Klub prihvaća Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna
Općine Blato za 2009. godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
S obzirom da se nitko od vijećnika nije javio za raspravu, prisutnima se obratio načelnik.
Predsjednik zatvara raspravu i stavlja Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za
2009. godinu na glasovanje.
Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato, prema kojem Proračun Općine Blato za
2009. godinu iznosi 20.946.000,00 kuna, jednoglasno je prihvaćen.
Ad 5) Uvodno obrazloženje kojim se za predsjednika Povjerenstva za Statut i Poslovnik
predlaže Želimir Bosnić, a za članove Antun Žanetić i Majski Mašković iz redova vijećnika,

te Boris Dragičević i Nikola Prižmić iz reda stručnih djelatnika, dao je predsjednik
Povjerenstva za Izbor i imenovanje Branko Bačić.
Klub vijećnika HDZ-a (Antun Žanetić) - Klub prihvaća Prijedlog Odluke o osnivanju i
imenovanju Povjerenstva za Statut i Poslovnik.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Predsjednik zatvara raspravu i stavlja Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za Statut i Poslovnik na glasovanje.
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za Statut i Poslovnik jednoglasno je
prihvaćen.
Ad 6) Uvodno obrazloženje po Izvješću o poslovanju Vodovoda d.o.o. Blato i financijskom
izvješću za 2008. godinu dao je direktor Vodovod-a d.o.o. Rade Kaštropil.
Klub vijećnika HDZ-a (Antun Žanetić) - Klub prihvaća Izvješće o poslovanju Vodovoda
d.o.o. Blato i financijsko izvješće za 2008. godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Majski Mašković, vijećnik Ivan Telenta, direktor Vodovoda Blato Rade Kaštropil, zamjenik načelnika Tonči Padovan, vijećnik Ante Milat, vijećnik
Antun Petković, načelnik Ivo Gavranić, te vijećnik Antun Žanetić
Predsjednik zatvara raspravu i stavlja Izvješće o poslovanju Vodovoda d.o.o. Blato i
financijsko izvješće za 2008. godinu na glasovanje.
Izvješće o poslovanju Vodovoda d.o.o. Blato i financijsko izvješće za 2008. godinu
prihvaćeno je većinom glasova. (9 za, 3 protiv, 1 suzdržan).
Ad 7) Uvodno obrazloženje po Izvješću o poslovanju EKO d.o.o. Blato i financijskom
izvješću za 2008. godinu dao je direktor EKO d.o.o. Marino Sardelić, a Izvješće o
obavljenom nadzoru dao je predsjednik Nadzornog odbora Toni Farac.
Klub vijećnika HDZ-a (Antun Žanetić) - Klub prihvaća Izvješće o poslovanju EKO d.o.o.
Blato i financijsko izvješće za 2008. godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Ivan Telenta i načelnik Ivo Gavranić.
Predsjednik zatvara raspravu i stavlja Izvješće o poslovanju EKO d.o.o. Blato i financijsko
izvješće za 2008. godinu na glasovanje.
Izvješće o poslovanju EKO d.o.o. Blato i financijsko izvješće za 2008. godinu jednoglasno je
prihvaćeno.
Predsjednik zatvara sjednicu.

Završeno u 19,20 sati.
Zapisnik vodila:
Branka Sardelić, iur.
Općinsko vijeće
Predsjednik
mr. ph. Želimir Bosnić v.r.

