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Sadržaj
Općinsko vijeće:
1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2005. godinu;
2. Odluka o prihvaćanju Programa gospodarskog razvitka općine Blato za
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PROGRAM POTICANJA GOSPODARSKOG
RAZVITKA OPĆINE BLATO
U 2006. GODINI
1.

AKTUALNO STANJE U GOSPODARSTVU

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.
2.1.

MJERE U POTICANJU GOSPODARSKOG RAZVITKA
OPĆINE BLATO U 2006. GODINI
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 sredstvimainvesticijskim 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 zapošljavanja
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:
NKV
KV
SSS
VŠS
VSS
SVEUKUPNO

ŽENE
65
60
28
11
1
165

MUŠKARCI
18
40
18
1
4
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 BlatoPrižba (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
1-2 novozaposlena
3-4 novozaposlena
5 i više

Visina
poticajnih
sredstava
3.000
6.000
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 neće odnositi na tvrtke u vlasništvu ili suvlasništvu Države,
Županije ili Općine;
Novozapošljavanje u smislu ovog Programa, podrazumjeva zapošljavanje osoba evidentiranih na Zavodu
za zapošljavanje najmanje 60 dana (za osobe koje su tek maturirale/diplomirale dovoljna je tek registracija
na Zavodu za zapošljavanje), a koje zapošljavanje u tom poslovnom subjektu ujedno predstavlja
povećavanje broja postojećih radnih mjesta i to u vremenskom roku predviđenom 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 obavljanje 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 najuspješnijem privatnom iznajmljivaču dodjeljivat će se na prijedlog
Turističke zajednice Općine Blato, a kriterij uspješnosti bit će odnos broja noćenja 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
.
3.2.1
Program kreditiranja malog gospodarstva
kroz subvenciju kamata
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
3.2.3.
Stvaranje obrtničke zone

Visina sredstava
10.000
350.000
300.000
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3.2.4.

Poticanje osnivanja novih tvrtki

10.000

3.2.5

10.000

3.2.6

Nagrada poduzetniku sa najvećim brojem
novozaposlenih osoba
Nagrada najuspješnijem poduzetniku

3.2.7

Poticanje podizanja novih nasada

3.2.8

Nagrada najuspješnijem privatnom
iznajmljivaču

UKUPNO

10.000
150.000
3.000

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

3. Na temelju članka 29. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato br. 5/01,
1/02 i 7/03), Općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj 3.studenoga 2005. godine,
donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju Programa kapitalnih infrastrukturnih ulaganja
Općine Blato u 2006. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se Program kapitalnih infrastrukturnih ulaganja Općine
Blato u 2006. godini.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Program kapitalnih infrastrukturnih ulaganja Općine
Blato u 2006. godini.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine
Blato.
Klasa: 021-05/05-03/48
Ur. broj: 2138/02-01-2/1-05-1
Blato, 3. studenoga 2005. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
dipl. oec. Katja Favro, v.r.

PROGRAM KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH
ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA 2006.
GODINU
1. UVOD
Program kapitalnih infrastrukturnih ulaganja u 2006. godini obuhvaća investicije koje
Općina Blato planira ostvariti u 2006. godini.
U program kapitalnih infrastrukturnih ulaganja navodimo investicije koje će se
financirati sredstvima Državnog proračuna i resornih ministarstava, Županijskog
proračuna i pravnih osoba u vlasništvu županije i iz Proračuna Općine Blato i njenih
pravnih osoba ili zajedničkim ulaganjima gore navedenih subjekata.
Program kapitalnih infrastrukturnih ulaganja obuhvaća slijedeće investicije:
1. Dovršetak izgradnje Doma umirovljenika,
2. Završetak 33 ulice,
3. Odvodnja oborinskih voda iz centra mjesta,
4. Uređenje centra Prižbe,
5. Iskop rova za polaganje kabela od TS Buć – TS Park – TS Zlinje,
6. Poduzetnička zona «Krtinja» izgradnja pristupnih cesta i izrada DPU «Krtinja» ,
7. Izrada projektne dokumentacije za cestu Gršćica - Vinačac,
8. Vodoopskrba Karbuna,
9. Izgradnja ceste od groblja Svetog Križa do Seca,
10. Sanacija županijske ceste na dionici Ravno - Vinačac,
11. Dovršetak izgradnje regionalnog vodovoda,
12. Projekt odvodnje otpadnih voda,
13. Rekonstrukcija ceste Popov ratak – spoj sa državnom cestom D 118,
14. Uređenje nerazvrstanih cesta,
15. Izrada projektne dokumentacije za proširenje ceste Sitnica - Karbuni
16. Proširenje ceste Črnja luka – Borova,
17. Polaganje cjevovoda od polja «Blato» kroz tunel do Bristve,
18. Otkup kompletnog prostora kompleksa kaštela Arneri,
19. Izrada glavnog projekta za uređenje «Velog parka»,
20. Izgradnja sanitarnog čvora u centru mjesta,
21. Sanacija krovišta crkve «Svi Sveti» u Blatu,
22. Izrada projektne dokumentacije za proširenje ceste Potirna – Grdača,
23. Izrada projektne dokumentacije za sanaciju deponija Sitnica,
24. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Doma kulture,
25. Sanacija zgrade «bivša osnovna škola» u Potirni,
26. Sanacija pozornice u Domu kulture,
27. Vodoopskrba Črnja luke.
2. PROGRAM KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH ULAGANJA OPĆINE
BLATO U 2006. godini

2.1. Dovršetak izgradnje Doma umirovljenika u Blato
Ukupan iznos izvođenja svih radova na izgradnji Doma umirovljenika prema
Ugovoru iznosi 11.688.843,99 kuna. Nakon sklapanja aneksa ugovora koji iznosi
2.287.615,13
kuna, ukupan iznos svih radova iznosi 13.976.459,12 kuna. Do sada je izvedeno radova u
visini od 11.782.834,24 kuna.
Do kraja ove godine i tijekom slijedeće planira se izvršiti uređenje okoliša,
izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (bio disk) sa odvodnjom, spremnik za
lož ulje i dovršetak kotlovnice. Za navedene radove je tijekom 2005. godine proveden
natječaj i sklopljen je Ugovor sa poduzećem «Konstruktor – inženjering d.d. čija ponuda
iznosi 3.963.975,43 kune. U postupku je izrada projekta opremanja objekta.
Također je potrebno izgraditi novu trafo stanicu koja će električnom energijom
snabdijevati Dom umirovljenika, Dom zdravlja, buduću Školsku športsku dvoranu i
Dom kulture.
Tijekom 2006. godine planira se dovršetak svih radova.
2.2. Završetak izgradnje 33. ulice – kameni potporni zid
U slijedećoj godini se planira izgraditi kameni potporni zid koji bi zaprovo bio
nastavak
već izgrađenog kamenog zida a izgradio bi se do kraja 33. ulice te produžio do kraja 32.
ulice.
Ovim projektom izvršilo bi se uređenje prostora između Doma umirovljenika i
Doma zdravlja kojim bi se osmislio prostor za novi parking.
Za ovu investiciju osigurano je 500.000,00 kuna u Državnom proračunu za 2006.
godinu.
2.3. Odvodnja oborinskih voda iz centra mjesta
Sva oborinska voda Blata gravitira prema mjesnom parku i igralištu. Svake
godine u vrijeme velikih kiša dolazi do plavljenja koje traje i do nekoliko dana.
Zbog tih plavljenja igralište je zapravo neupotrebljivo. U tom smislu Općina Blato
je prišla realizaciji odvodnje oborinskih voda sa igrališta, na način da se prokopa kanal od
igrališta do polja «Poje». Proveden je pozivni natječaj za izradu projektne dokumentacije,
te je ugovorena izrada idejnog i glavnog projekta sa poduzećem «Neretvanski sliv» d.o.o.
čija ponuda iznosi 97.600,00 kuna sa PDV-om. U 2005. godini izrađene su geodetske
podloge. Do kraja ove godine planira se izrada projektne dokumentacije, a u slijedećoj
ishođenje lokacijske i građevne dozvole te izvođenje radova.
Ovu investiciju će financirati Općina Blato, Hrvatske vode i Ministarstvo mora,
turizma, prometa i razvitka u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

2. 4. Uređenje centra Prižbe
Do kraja ove godine izdat će se koncesija za plažu. U protekloj godini postavljene
su
dvije kamene pokretne kućice na rivi, i to jedna za turistički ured i druga za sanitarni
čvor.
U slijedećoj godini Općina Blato na Prižbi namjerava izvršiti slijedeće:
- Uređenje plaže,
- Postavljanje javne rasvjete na potezu TS Gršćica – TS Ravno,
- Okrupnjavanje općinske parcele na Ravnom i izgradnja sportskih igrališta.
Budući se Prižba neplanski širila uzduž obale bez ikakvog urbanističkog plana ,
ukazala
se potreba za detaljnim osmišljavanjem centra Prižbe kojim bi Prižba dobila
karakteristike pravog turističkog centra. U tom smislu izvršeno je uređenje rive na Prižbi
i izgrađena je cesta do plaže. Uređenjem plaže i športskih terena Prižba bi dobila nove
sadržaje i time utjecala na bolji razvoj turizma na čitavom potezu od Gršćice do Vinačca.
U tijeku su pripreme za izradu projekta maritimne zaštite uvale Prižbe i sanacija
obale.
Financiranje tih radova izvršit će se sredstvima državnog Proračuna u visini od
1.500.000,00 kuna .
2.5.

Iskop rova za polaganje kabela od TS Buć – TS Park – TS Zlinje

Za puštanje u rad Doma umirovljenika «Marija Petković» potrebno je postaviti novu
trafostanicu za koju je Općina Blato već osigurala zemljište. Na buduću trafostanicu biti
će osim Doma umirovljenika priključeni Dom zdravlja i buduća Školska športska
dvorana.
Potrebno je iskopati rov i položiti kabel kojim bi se povezale TS Buć, buduća TS
Park i TS Zlinje. Za iskop rova osigurat će se sredstva u Državnom proračunu za 2006.
godinu u iznosu od 1.000.000,00 kuna.
2.6. Poduzetnička zona «Krtinja» - izgradnja pristupnih cesta i izrada DPU «Krtinja»,
Poduzetnička zona Krtinja obuhvaća područje površine 5,2 ha. Ova poduzetnička
zona namijenjena je industrijsko-zanatskim i servisno uslužnim sadržajima. Tijekom
2003. i 2004. godine sredstvima Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo
izvršena je vodoopskrba zone. U protekloj godini izvršena je elektrifikacija zone, te je
igrađena i opremljena trafostanica i položen je kabel za što je utrošeno ukupno
770.475,14 kuna. Preostaje još spajanje kabelom od nove trafostanice do poduzetničke
zone, što će izvršiti budući korisnici.
Tijekom 2005. godine Općina Blato je otkupila ukupno 10.641,00 m2 zemljišta za
što je utrošeno 105.820,00 kuna. U tijeku je postupak uknjižbe koji se vodi kod
Općinskog suda u Korčuli.
U slijedećoj godini Općina Blato će financirati izradu Detaljnog plana uređenja
poduzetničke zone «Krtinja» u iznosu od 100,000,00 kuna. Nakon izrade DPU Krtinja

kojim će se osmisliti čitav prostor zone kao, planira se i izgradnja pristupnih puteva za
što će se osigurati sredstva u Proračunu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva
za 2006. godinu u iznosu od 500.000,00 kuna.
2.7.

Izrada projektne dokumentacije za cestu Gršćica - Vinačac

Općina Blato će u slijedećoj godini financirati izradu projektne dokumentacije za
izgradnju ceste koja će prolaziti iznad trećeg reda parcela otprilike 70,00 m iznad ceste
na dionici od Gršćice do Vinačca sa zaobilaznicom Gršćice i spojem na buduću cestu
Gršćica - Karbuni. Postojeća županijska cesta je nedovoljne širine i nemoguće je izvršiti
proširenje.
Do kraja ove godine izvršit će se pozivni natječaj za izradu geodetske podloge i
idejnog projekta za izgradnju ceste Gršćica – Vinačac.
Za ovu investiciju iz Proračuna Općine Blato biti će izdvojeno 500.000,00 kuna.
2.8.

Vodoopskrba Karbuna

Do sada je izrađena projektna dokumentacija i ishođena je građevinska dozvola za
cjevovod i vodospremu u Gršćici. Tijekom 2000. godine postavljen je cjevovod u dužini
od 1.500 m i to od Karbuna do Zaglava. Kompletan materijal (cijevi i cijevni spojevi) za
čitavu dionicu Gršćica – Karbuni je osiguran. Raspisan je natječaj za kompletno
izvođenje radova. Realizacija čitavog projekta predviđa se do kraja siječnja 2006. godini.
Za dovršetak čitave investicije potrebna su sredstva u visini od 1.500.000,00
kuna. Od Hrvatskih voda očekuje se 800.000,00 kuna, a od Fonda za regionalni razvoj
750.000,00 kuna.
2.9.

Izgradnja ceste od groblja Svetog Križa do Seca

Općina Blato u 2006. godini namjerava izgraditi cestu od groblja Svetog Križa do
Seca. Zbog začepljenja parkirališnog prostora ispred mjesnog groblja, i općenito
prometne veze Blato – Prigradica, za vrijeme obreda sahrane prišlo se realizaciji
izgradnje ove ceste u ukupnoj duljini od 364,00 m. Izgradnjom ceste od istočnog izlaza
iz Blata do groblja riješio bi se prometni kolaps i omogućio protok prometa prema
Prigradici, a i samo parkiranje bi bilo olakšano. U 2002. godini izvršeno je snimanje i
iskolčavanje trase puta. U 2005. godini proveden je pozivni natječaj, te je ugovorena
izrada geodetskih podloga i idejnog projekta sa najpovoljnijim ponuđačem poduzećem
«Traser» d.o.o. iz Dubrovnika čija ponuda iznosi 79.056,00 kuna sa PDV-om. Početkom
2006. godine izradit će se čitava projektna dokumentacija. Tijekom 2006. godine
planirano je kompletno izvršenje radova (pripremni radovi, zemljani radovi, kolnička
konstrukcija i odvodnja) za što će se iz Državnog proračuna izdvojiti 900.000,00 kuna.

2.10. Sanacija županijske ceste na dionici Ravno - Vinačac
Tijekom 2004. godine iskopan je rov u koji je položen visokonaponski kabel na
dionici od TS – Gršćica do TS – Prižba II (Ravno), te je u potpunosti saniran – asfaltiran
kolnik. Zbog oštećenja južnog dijela kolnika nakon polaganja PTT kabela od završetka
saniranog dijela na Ravnom do Vinačca planira se izvršiti skidanje oštećenog dijela
asfalta i presvlačenje novim asfaltom. Za ovu investiciju potrebno je izdvojiti 800.000,00
kuna. Iz Proračuna Općine Blato izdvojit će se 400.000,00 kuna, a preostali iznos od
400.000,00 kuna iz Županijske uprave za ceste.
2.11.

Dovršetak izgradnje regionalnog vodovoda

Regionalni vodovod NPKL je relativno nov sustav i kao takav je samo djelomično
izgrađen, s obzirom na područja koja objedinjuje u svom nazivu. Izgrađeni dio vodovoda
prolazi kroz dolinu Neretve, poluotok Pelješac i otok Korčulu, opskrbljujući tek dio
potrošača u tim područjima, dok na sustav još nisu spojeni otoci Lastovo, Mljet i zapadni
dio otoka Korčule. Na otoku Korčuli, Regionalni vodovod opskrbljuje područje grada
Korčule sve do Račišća, općinu Lumbarda, Pupnat i Žrnovo. Izgrađen je još cjevovod od
Babine preko lokacije c.s. Smokvica do Brne, ali nije u funkciji jer nedostaje dionica
cjevovoda od Račišća do Babine. Da bi se postojeći cjevovodi na otoku Korčuli spojili u
cjelinu, potrebno je izgraditi cjevovod od Račišća do Babine, te cjevovod od lokacije c. s.
Smokvica do Blata. Time bi glavni tranzitni cjevovodi obuhvatili sva veća mjesta na
otoku. Procjena svih investicijskih troškova iznosi 36.680.000,00 kuna a realizacija tog
projekta planira se izvršiti u slijedeće četiri godine.
U tijeku je izrada projektne dokumentacije za dio cjevovoda koji prolazi kroz
općinu Blato.
U 2006. godini planira se ishođenje dijela građevne dozvole za izgradnju
cjevovoda za spajanje NPKL vodovoda sa Vodovodom Blato (crpna stanica Blaca –
Smokvica i vodosprema Smokvica). Općina Blato će financirati pripremu građevinske
dozvole u iznosuu od 260.000,00 kuna.
U idućoj godini NPKL vodovod u u dogovoru sa Hrvatskim vodama i
Ministarstvom mora, turizma prometa i razvitka zatražit će sredstva u visini od
10.000.000,00 – 15.000.000,00 kuna.
2.12.

Projekt odvodnje otpadnih voda
Donesen je plan realizacije odvodnje otpadnih voda koji se satoji od osam faza.
Prva faza je sustav «Grški rat»:
1. U Blatu glavni kolektor (kroz Zlinje) sa 3 glavna priključna kanala (Dom
zdravlja, Općina i Škola),
2. Dovod do tunela (uključen ogranak gotove industrijske zone (uljara,
pekara.....),
3. Prolaz kroz tunel,
4. Crpna stanica Bristva (na izlazu iz tunela),
5. Tlačni cjevovod,
6. Dovod do uređaja «Grški rat»,

7. Uređaj «Grški rat»,
8. Podmorski ispust.
Potrebno je izraditi studiju zaštite okoliša koju će financirati Hrvatske vode i pronaći
izrađivača studije.
U protekloj godini izrađen je idejni projekt. Izrađeno idejno rješenje odnosi se
na naselje Blato i sjevernu obalu Općine Blato.
2.13.

Rekonstrukcija ceste Popov ratak – spoj sa državnom cestom D 118,

Tijekom 2004. godine Općina Blato je prišla realizaciji rekonstrukcije ceste
Popov ratak – spoj sa državnom cestom D 118. U tom smislu proveden je natječaj za
odabir najpovoljnijeg ponuđača za izradu idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije ceste
i odabrano poduzeće «Projektni ured Glavinić» kao najpovoljniji ponuđač čija ponuda
iznosi 158.600,00 kuna sa PDV-om. Realizacija ovog projekta je kasnila zbog kašnjenja
u izdavanju lokacijske dozvole. Do kraja ove godine izdat će se lokacijska dozvola i biti
će izrađen glavni projekt. U slijedećoj godini planira se ishođenje građevne dozvole a
nakon toga izvođenje radova. Općina Blato će za slijedeću godinu od Ministarstvo, mora,
turizma, prometa i razvitka za ovu investiciju zatražiti 1.500.000,00 kuna.
2.14.

Uređenje nerazvrstanih cesta

Općina Blato će u 2006. godini financirati uređenje nerazvrstanih cesta za što će se u
proračunu Općine Blato za 2006. godinu izdvojiti 300.000,00 kuna.
2.15. Izrada projektne dokumentacije za proširenje ceste Sitnica – Karbuni
Tijekom 2005. godine proveden je natječaj za izradu projektne dokumentacije za
proširenje ceste Sitnica – Karbuni, te je sklopljen ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem –
Projektni ured Glavinić» d.o.o. iz Metkovića, čija ponuda iznosi 305.000,00 kuna sa
PDV-om.
Za ovu investiciju osigurana su sredstva u Državnom proračunu.
U 2005. godini došla je na naplatu prva privremena situacija u iznosu od 195.200,00 kuna
sa PDV-om, dok će se preostali iznos od 109.800,00 kuna realizirati u 2006. godini.
2.16. Proširenje ceste Črnja luka – Borova
U 2006. godini Općina Blato planira izvršiti proboj već postojećeg puta i izvršiti
poravnavanje ceste. Investicija će se financirati sredstvima Proračuna Općine Blato.
Dionica ceste Črnja luka – Borova duljine je 1.300,00 m. Općina Blato za tu investiciju
će izdvojiti 200.000,00 kuna.

2.17. Polaganje cjevovoda od polja «Blato» kroz tunel do Bristve
Novi cjevovod položio bi se od polja «Blato» preko tunela do Bristve u ukupnoj
dužini od 2.200,00 m. Nabavljen je kompletan cijevni materijal u 2005. godini. Radovi će
započeti krajem ove godine a nastavit će se u slijedećoj godini.
Općina Blato će financirati izradu i montažu nosača za cijevi u iznosu od
600.000,00 kuna. Hrvatske vode financirat će nabavku cijevi u iznosu od 500.000,00
kuna. Vodovod d.o.o. financirat će montažu cjevovoda u iznosu od 200.000,00 kuna.
2.18. Otkup kompletnog kompleksa kaštala Arneri
Općina Blato će u 2005. godini izvršiti otkup čitavog kompleksa Arneri za što se
planira ukupno utrošiti 900.000,00 kuna. U Proračunu Općine Blato za ovu investiciju će
se izdvojiti 540.000,00 kuna, dok će se za preostali dio u iznosu od 360.000,00 kuna
zatražiti od Ministarstva kulture.
2.19. Izrada glavnog projekta za uređenje Velog parka
Nakon uređenja okoliša Doma kulture i izgradnje prometnice prišlo se uređenju
«Velog parka». U tom smislu izrađen je idejni projekt za što je iz Proračuna Općine
Blato u 2005. godini izdvojeno 36.000,00 kuna. Proveden je natječaj za izradu
Glavnog projekta i ugovorena je izrada projekta sa poduzećem «Projektni ured
Glavinić» d.o.o. čija ponuda iznosi 85.400,00 kuna. Realizacija tog projekta planira
se tijekom 2006. godine.
2.20.

Izgradnja sanitarnog čvora u centru mjesta

Općina Blato planira u slijedećoj godini izgraditi sanitarni čvor u centru mjesta i
to na početku ulice br. 32. iza disco kluba Tvister. Općina Blato za tu investiciju Općina
Blato će u slijedećoj godini izdvojiti 50.000,00 kuna.
2.21.

Sanacija krovišta crkve «Svi Sveti» u Blatu

Tijekom 2006. godine Ministarstvo kulture će osigurati sredstva za sanaciju krovišta
crkve «Svih svetih» u iznosu od 700.000,00 kuna, iz Proračuna Općine Blato izdvojit će
se 100.000,00 kuna a iz Proračuna Županije Dubrovačko neretvanske 100.000,00 kuna.
2.22.

Izrada projektne dokumentacije za proširenje ceste Potirna – Grdača

Općina Blato će u slijedećoj godini financirati izradu geodetskih podloga, idejni i
glavni projekt ceste Potirna – Grdača. Za ovu investiciju Općina Blato će u svom
proračunu za 2006. godinu osigurati sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.

2.23.

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju deponija Sitnica

Tijekom protekle godine izrađen je idejni projekt. Izrađena je i studija utjecaja na
okoliš
koja je dostavljena Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša na suglasnost i koji
će izdati lokacijsku dozvolu. U slijedećoj godini planira se izrada glavnog i izvedbenog
projekta za što su osigurana sredstva u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
u iznosu od 140.000,00 kuna.
2.24.

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Doma kulture

Međukatne konstrukcije zgrade Doma kulture izgrađene su od drvene građe. Budući
da drvena međukatna konstrukcija nema neograničeni vijek trajanja, u skoroj budućnosti
morati će se izvršiti potpuna rekonstrukcija zgrade tj. zamjena drvene sa armirano
betonskom konstrukcijom.
Općina Blato će u svom Proračunu za 2005. godinu osigurati sredstva u visini od
150.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Doma
kulture.
2.25.

Sanacija zgrade «bivša osnovna škola Potirna»

U 2006. godini planirana je sanacija «bivše osnovne škole» u Potirni. Planirano je
izvršiti osnovne radove na zgradi, kako bi se zgrada osposobila za rad ekipe koja će vršiti
arheološka itraživanja u Potirni. Ministarstvo kulture će za ovu investiciju u svom
Proračunu za 2006. godinu izdvojiti 100.000,00 kuna, Općina Blato će izdvojiti
30.000,00 kuna a iz Proračuna dubrovačko neretvanske županije izdvojit će se 10.000,00
kuna.
2.26. Sanacija pozornice u Domu kulture
Tijekom slijedeće godine planira se izvršiti rekonstrukcija drugog dijela pozornice.
Prvi dio (prednji dio pozornice) rekonstruiran je 1995. godine. Zbog dotrajalosti
konstrukcije i podnice drugog dijela (unutarnji dio pozornice) potrebno je postaviti
novu konstrukciju i podnicu. Za čitavu investiciju potrebno je izdvojiti 250.000,00
kuna. Od ministarstva kulture zatraženo je 200.000,00 kuna, a iz Proračuna Općine
Blato za 2006. godinu za ovu investiciju izdvojit će se 50.000,00 kuna.
2.27.

Vodoopskrba Črnja luke

Za ovaj projekt tijekom 2004. godine je ishođena lokacijska dozvola. Završena je
izrada izvedbenog projkta, a u 2006. godini slijedi ishođenje građevne dozvole.

3. FINANCIRANJE PROGRAMA KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH
ULAGANJA
Realizacija Programa kapitalnih ulaganja ovisi najvećim dijelom o mogućnostima
ishođenja sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja
dati pregled po izvorima sredstava:
INVESTICIJA

Visina
sredstava u kn
3.963.975,43

1.

Dovršetak izgradnje Doma
umirovljenika

2.

Završetak izgradnje 33. ul. kameni
potporni zid

3.

Odvodnja oborinskih voda iz centra
mjesta

1.000.000,00

4.

Uređenje centra Prižbe

1.500.000,00

5.

Iskop rova za polaganje kabela od TS
Buć – TS Park – TS Zlinje

1.000.000,00

6.

Poduzetnička zona «Krtinja»

100.000,00
500.000,00

7.

Izrada projektne dokumentacije za
cestu Gršćica - Vinačac
Vodoopskrba Karbuna

500.000,00

8.

500.000,00

1.500.000,00

9.

Izgradnja ceste od groblja Svetog
Križa do Seca

900.000,00

10.

Sanacija županijske ceste GršćicaRavno-Vinačac

400.000,00
400.000,00

11.

Dovršetak izgradnje regionalnog
vodovoda

260.000,00

IZVORI
FINANCIRANJA
Ministarstvo zdravstva i
socijalne skrbi
Ministarstvo mora,
turizma, prometa i
razvitka
Ministarstvo mora,
turizma, prometa i
razvitka
Općina Blato, Hrvatske
vode i Ministarstvo
mora, turizma, prometa i
razvitka
Ministarstvo mora,
turizma, prometa i
razvitka
Ministarstvo mora,
turizma, prometa i
razvitka
Općina Blato
Ministarstvo
gospodarstva, rada i
poduzetništva
Proračun Općine Blato
Fond za regionalni
razvoj
Ministarstvo mora,
turizma, prometa i
razvitka
Ministarstvo mora,
turizma, prometa i
razvitka
Općina Blato
Županijska uprava za
ceste
Općina Blato

12.

Projekt odvodnje otpadnih voda

13.

Rekonstrukcija ceste Popov ratak-spoj 1.500.000,00
sa državnom cestom D 118

14.
15.

Uređenje nerazvrstanih cesta
Izrada projektne dikumentacije za
proširenje ceste Sitnica-Karbuni

300.000,00
109.000,00

16.
17.

Proširenje ceste Črnja luka -Borova
Polaganje cjevovoda od polja Blato
kroz tunel do Bristve

18.

Otkup kompletnog kompleksa kaštela
Arneri
Izrada glavnog projekta za uređenje
Velog parka
Izgradnja sanitarnog čvora u centru
mjesta
Sanacija crkve Svi Sveti u Blatu

200.000,00
600.000,00
500.000,00
200.000,00
540.000,00
360.000,00
85.400,00

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

Izrada projektne dokumentacije za
proširenje ceste Potirna - Grdača
Izrada projektne dokumentacije za
sanaciju deponija Sitnica
Izrada projektne dokumentacije za
rekonstrukciju zgrade Doma kulture
Sanacija zgrade «bivša osnovna škola
Potirna»

26.

Sanacija pozornice u Domu kulture

27.

Vodoopskrba Črnja luke

/

50.000,00
700.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
140.000,00
150.000,00
100.000,00
30.000,00
10.000,00
200.000,00
50.000,00
/

Hrvatske vode, Općina
Blato
Ministarstvo mora,
turizma prometa i
razvitka
Općina Blato
Ministarstvo mora,
turizma, prometa i
razvitka
Općina Blato
Općina Blato
Hrvatske vode
Vodovod d.o.o.
Općina Blato
Ministarstvo kulture
Općina Blato
Općina Blato
Ministarstvo kulture
Općina Blato
Dubrovačko neretvanska
županija
Općina Blato
Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost
Općina Blato
Ministarstvo kulture
Općina Blato
Dubrovačko neretvanska
županija
Ministarstvo kulture
Općina Blato
Vodovod d.o.o.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

4. Na temelju članka 29. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato br. 5/01,
1/02 i 7/03), Općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj 3. studenog 2005. godine,
donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
općine Blato za 2006. godini

Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se Program održavanja komunalne infrastrukture na
području općine Blato za 2006. godini.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Program održavanja komunalne infrastrukture za
područje općine Blato za 2006. godini.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine
Blato.

Klasa: 021-05/05-03/49
Ur. broj: 2138/02-01-2/1-05-1
Blato, 3. studenoga 2005. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
dipl. oec. Katja Favro, v.r.

PROGRAMODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE OPĆINE
BLATO ZA 2006. GODINU
1.UVOD
Zakonska obaveza Općine Blato je izraditi Program održavanja komunalne
infrastrukture kojim se utvrđuje:
- obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade (članak
19. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ) i drugih izvora prihoda
predviđenih člankom 17. istog zakona
- opseg i opis, način i ostali uvjeti obavljanja određene djelatnosti održavanja
infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora
financiranja.
Programom održavanja infrastrukture, opseg radova utvrđuje se za sljedeće
komunalne djelatnosti:
- održavanje čistoće javnih površina
- održavanje javnih površina
- održavanje javnih zelenih površina
- održavanje javne rasvjete
- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje odvodnih i melioracijskih kanala
- održavanje groblja
- sanacija odlagališta
- ostalo održavanje

2. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2006. GODINU
2.1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA
Održavanje čistoće javnih površina podrazumijeva:
-

organizirano čišćenje javnih površina, te sakupljanje i odvoz komunalnog
otpada
organizirano prikupljanje, selekcioniranje i odvoz smeća
trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagalište «Sitnica» i održavanje
odlagališta
ručno metenje (obuhvaća središte mjesta i 1. ulici u dužini drvoreda, te ostale
površine prema potrebi ) i pranje javnih površina ( obuhvaća mjesnu plokatu,
ribarnicu i tržnicu, te ostale površine prema potrebi )
pranje središta mjesta
nabavka kontejnera

Odnosi se na svakodnevno održavanje čistoće javnih površina središta Blata: mjesne
plokate, 1. ulice, igrališta za male sportove , prometnih površina oko zgrade Općine,
Doma zdravlja i kolodvora.
2.2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
Održavanje javnih površina podrazumijeva:
- održavanje javnih prometnih površina i javnih cesta koje se ne održavaju kao
javne ceste prema posebnom zakonu, kao i održavanje prometne signalizacije
- održavanje i upravljanje ribarnicom i tržnicom
- održavanje i upravljanje stambenim zgradama
- održavanje i postavljanje ploča s nazivima ulica, oglasnih ploča i sl.
- održavanje plaža.
2.3. ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA
Održavanje javnih zelenih površina se odnosi na:
- održavanje zelenih površina u središtu Blata – « Velog parka», «Malog parka»,
nasada oko zgrade Općine i Doma zdravlja, žardini na zapadnom ulazu u mjesto
- održavanje drvoreda »Zlinje»
- održavanje zelenih površina oko igrališta za male sportove
- održavanje lipa na mjesnoj plokati
- održavanje ostalih javnih zelenih površina, šetališta i staza u parkovima.
Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva :
- orezivanje i čišćenje nasada, te odvoz otpada na odlagalište
- proljetno okopavanje nasada s prihranjivanjem
- okopavanje i zalijevanje nasada
- košenje travnjaka
- obnavljanje i popuna nasada od bolesti i nametnika
- održavanje pojasa uz prometnice.
Održavanje javnih površina, čistoće javnih površina i javnih zelenih obavlja se prema
«Planu održavanja čistoće» kojeg donosi komunalno poduzeće. Plan mora sadržavati
organizacijske detalje izvođenja radova, način i vrijeme obavljanja pojedinih radova, te
financijske pokazatelje poslovanja.
Za vrijeme ljetne sezone potrebno je uskladiti Plan održavanja čistoće s povećanim
zahtjevima za održavanjem površina, a opseg radova proširiti na ostala naselja Općine
Blato, na plaže na Prižbi, Gršćici i Prigradici, uređenje i održavanje prometnica
prometne signalizacije, cestovnog zemljišta uz prometnice, te ostalih površina koje
zahtijevaju učestalije održavanje.
U predsezoni i sezoni je potrebno uređenje odlagališta «Sitnica» i površine oko njega uz
upotrebu sanitarnog kompaktora, njegova dezinsekcija, kao i organiziranje sezonskog
cjelodnevnog dežurstva na odlagalištu.

2.4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Podrazumijeva upravljanje, nabavka i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete i
ostale poslove koje osiguravaju kontinuirano funkcioniranje javne rasvjete uključujući
podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina i javnih
nerazvrstanih cesta koje prolaze kroz naselje.
2.5. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste
za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu
razvrstane u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz
nerazvrstane ceste.
Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća sljedeće:
- nadzor nad stanjem nerazvrstanih cesta redovnom i izvanrednom ( kontrole poslije
većih kiša ili požara ) kontrolom
- održavanje kolnika i pločnika, te njihove opreme u stanju funkcionalne sposobnosti
- održavanje cestovnog zemljišta uz nerazvrstane ceste.
2.6. ODRŽAVANJE ODVODNIH I MELIORACIJSKIH KANALA
Odvodnja atmosferskih voda
- održavanja slivnika, otvorenih i zatvorenih odvodnih kanala
- održavanje taložnica i upojnog bunara na «Zlinjama»
- održavanje jaraka i melioracijskih kanala u polju «Blato»
na način da u svakom trenutku mogu zahvatiti i proslijediti sav dotok oborinskih voda i
obuhvaća čišćenje slivnika, otvorenih, zatvorenih i melioracijskih kanala, taložnica i
upojnog bunara od nanosa i nečistoća, uređenje rešetaka na njima , te krčenje i spaljivanje
raslinja na melioracijskim kanalima u polju Blato.
2.7. ODRŽAVANJE GROBLJA
Pod održavanjem groblja razumijava se održavanje prostora i zgrada groblja «Sveti križ»
i starog groblja, te obavljanje pogrebnih poslova ispraćaja i sahrane u skladu s
postojećom Odlukom.
2.8. SANACIJA ODLAGALIŠTA
U siječnju 2005. god. potpisan je ugovor između Općine Blato i Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda
u sufinanciranju Programa sanacije odlagališta komunalnog otpada «Sitnica». U toku
2005. god. raspisan je pozivni natječaj, te je tvrtka Ecoina d.o.o. izabrana kao
najpovoljniji ponuditelj. Ista je izradila: Elaborat postojećeg stanja skupljanja
komunalnog otpada i procjena količina nastajanja otpada; Geološki i hidrogeološki
elaborat za lokaciju «Sitnica»; Plan zatvaranja odlagališta «Sitnica» i Studiju utjecaja na

okoliš koju mora odobriti Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
Za slijedeću godine planira se se ishođenje lokacijske dozvole, otkup zemljišta i izrada
glavnog i izvedbenog projekta.
2.9. OSTALO ODRŽAVANJE
Podrazumijeva ostale djelatnosti koje nisu naznačene ovim Programom, a koje se pod
uvjetima iz članka 1. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu smatraju
komunalnim djelatnostima (protupožarna zaštita, deratizacija, dezinsekcija, postavljanje
blagdanske iluminacije i ukrašavanje mjesta, navijanje sata na zvoniku, najam kemijskih
WC-a i slično).

3. FINANCIRANJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
Sredstva za provedbu ovog Programa osigurana su sukladno članku 17. i 19. Zakona o
komunalnom gospodarstvu iz Proračuna Općine Blato, Fonda za zaštitu okoliša, te iz
prihoda koji proizlaze iz obavljanja komunalne djelatnosti komunalnog poduzeća «EKO»
d.o.o. Blato.
Sredstva osigurana u Proračunu temelje se na prihodima od komunalne naknade (300.000
kuna) i komunalnog doprinosa (60.000 kuna), boravišne pristojbe, te drugih izvora
proračunskih prihoda, ukoliko su zakonom predviđena sredstva nedostatna.
Pregledni iznos potrebnih sredstava za održavanje komunalne infrastrukture temelji se na
financijskim pokazateljima poslovanja komunalnog poduzeća «EKO-a» d.o.o. Blato i
raspoloživim pokazateljima iz Proračuna Općine Blato.
1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA
2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
3. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
5. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
6. ODRŽAVANJE GROBLJA
7. ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH KANALA
8. SANACIJA ODLAGALIŠTA
9. OSTALO ODRŽAVANJE

816.000,00 kn
33.000,00 kn
73.000,00 kn
295.000,00 kn
41.000,00 kn
1.016.000,00 kn
54.000,00 kn
190.000,00 kn
299.000,00 kn

Sveukupno za održavanje komunalne infrastrukture u 2006.godini utrošit će se
2.817.000,00 kn, a sredstva će se osigurati iz sredstava od obavljanja redovne djelatnosti
komunalnog poduzeća EKO d.o.o. u iznosu 777.000,00 kn, sredstvima Općinskog
proračuna u vidu direktnih transfera i putem povrata PDV-a temeljem ugovorenih
kapitalnih investicija Općine Blato putem EKO-a d.o.o. Blato u iznosu od 1.850.000,00
kn, te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 190.000,00 kn.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

5. Na temelju članka 29. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato br. 5/01,
1/02 i 7/03), Općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj 3. studenog 2005. godine,
donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Programa javnih potreba u kulturi na području
općine Blato za 2006. godini

Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se Program javnih potreba u kulturi na području općine
Blato za 2006. godini.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Program javnih potreba u kulturi na područje općine
Blato za 2006. godini.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine
Blato.

Klasa: 021-05/05-03/50
Ur. broj: 2138/02-01-2/1-05-1
Blato, 3. studenoga 2005. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
dipl. oec. Katja Favro, v.r.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
NA PODRUČJU OPĆINE BLATO
U 2006. GODINI
1. UVOD
Bogata kulturno povijesno nasljeđe i bogata tradicija zadovoljavanja kulturnih
potreba pučanstva na prostoru općine Blato rezultirala je formiranjem brojnih
udruga i ustanova kojima je osnovna zadaća zadovoljavanje kulturnih potreba
pučanstva.
Potrebe u kulturi u općini Blato znatno su iznad mogućnosti proračunskog
financiranja istih od strane Općine Blato, a ostvareni rezultati i brojnost udruga,
događanja i programa rezultat su organiziranog djelovanja i velikog odricanja
brojnih volontera u prostoru kulture kao i prepoznavanja potreba u kulturi od
strane dijela blatskog gospodarstva.
Ostvareni standardi i programi u području kulture u dijelu ostvarenja temeljnih
kulturnih potreba, kao i rada udruga, te ostvarenih programa i manifestacija
zahtjevaju odgovoran odnos i rad naspram postignutog. Postojeća kulturna
infrastruktura, kao i narasle kulturne potrebe zahtjevaju znatna sredstva za
ostvarenje i održavanje, kadrovskih, prostornih i organizacijskih resursa.
Javne potrebe u kulturi Općine Blato za koje se sredstva osiguravaju u
općinskom proračunu, one su potrebe koje utvrđuju posebni zakoni, ali i one
kulturne djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije koje navodi ovaj program
javnih potreba.
Sukladno navedenom, Program javnih potreba u kulturi za 2006. godini uvrštava:
-

programe ustanova, udruga i drugih organizacija koji su važni za kulturni
život općine, kao i prijedloge usmjerene poticanju umjetničkog i kulturnog
stvaralaštva u općini Blato;
manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života
općine Blato u županijskim, nacionalnim i internacionalnim okvirima;
projekte izdavaštva, medijskog informiranja i prezentacije cijelovitog života u
Blatu
programe i akcije poticanja razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma i
kulturu mladih;
programe kulturne suradnje općine Blato s drugim gradovima u RH i
međunarodne kulturne suradnje;
projekte investicijskog održavanja, adaptacije i rekonstrukcije kulturnih
objekata i građe;
poticanje drugih vidova umjetničkog stvaralaštva značajnog za kulturni život
Blata.

Potrebe su znatno veće od mogućnosti financiranja zato su osnovne
odrednice kulturne politike u Blatu naslonjene na ostvarenje značajnih projekata u
zadovoljavanju temeljnih kulturnih potreba ustanova u vlasništvu Općine Blato,
ali i onih koje to nisu, te na djelatnostima kulturnih udruga građana, poduke
mladih i podrške u radu individualnih stvaralaca u kulturi.
Ostvarenje ovih prioriteta podredili su se i korisnici proračunskih sredstava za
potrebe kulture te su tako uskladili svoj rad i programe.
2. UTVRĐIVANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2006. god.
PREMA PRIORITETIMA FINANCIRANJA
I.

Program rada Narodne knjižnice Blato (plaća djelatnice,
materijalni i programski troškovi rada ustanove).

II.

Manifestacije značajne za Blato i njegovu kulturnu tradiciju.

III.

Kulturno-umjetnička društva, amaterska društva i ostale udruge
građana koje svojim programima i projektima zadovoljavaju jane
potrebe u kulturi.

IV.

Izdavačka djelatnost (održavanje službeniih internet stranica,
Blatski ljetopis, školski listovi i drugi samostalni izdavački
projekti) od posebnog interesa za općinu Blato.

V.

Investicijska ulaganja u kulturne objekte i građu.

VI.

Ostali programi koji se neplanirano javljaju tijekom godine.

Ovaj program javnih potreba izrađen je sukladno Zakonu o financiranju
javnih potreba u kulturi i materijalnim mogućnostima Proračuna Općine Blato za
2006. godinu. Ukupno planirana sredstva iz Proračuna Općine Blato za realizaciju
programa javnih potreba u kulturi za 2006. godinu iznose 2.118.500,00 kuna.

3. SADRŽAJ JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2006.
I.

USTANOVE U KULTURI

NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE BLATO
Sukladno odredbama Zakona o knjižnicama (NN 105/97) “… općine i gradovi
dužni su osnovati narodnu knjižnicu kao javnu ustanovu, osim u slučaju kada djelatnost

narodne knjižnice već ne obavlja koja sveučilišna ili općeznanstvena knjižnica na njihovu
području.”
Tako je u Blatu osnovana Narodna knjižnica općine Blato koja djeluje kao Ustanova u
sklopu Općine Blato, te se Općina Blato obvezuje osigurati potrebne uvjete, tj. financirati
knjižničku djelatnost u skladu sa spomenutim zakonskim odredbama.
Najveći dio ukupnih fondova Knjižnice kao javne, narodne knjižnice dostupan je
svim korisnicima i može se posuđivati. Stara i rijetrka građa, građa zavičajne zbirke,
čitaonički primjerci i slično može se koristiti samo u Knjižnici.
Program rada za 2006. godinu
a) Knjižnica će i u 2006. godini popunjavati svoje fondove: kupovinom knjiga i
časopisa, obveznim primjerakom RH, poklonima i zamjenama. Posebna
pozornost posvetit će se nabavi knjiga i druge knjižne građe za potrebe
korisnika školske dobi. Sredstava za nabavu knjižne građe osiguravaju se iz
namjenskih sredstava Ministarstva kulture RH.
b) U 2006. godini planira se nabavka regala-polica za knjige, zaštitnih
prozorskih trakastih zavjesa, te opremanje informatičkog odjela knjižnice
(računalo, printer i stol za računalo).
c) U sklopu kulturnoanimatorske djelatnosti Knjižnica će na odgovarajući način
obilježavati značajne događaje i obljetnice vezane uz osobe iz hrvatske i
svijetske kulturne baštine;te putem izložbi, književnih i drugih susreta,
predstavljanja knjiga i na drugi način promicati književno stvaralaštvo.
Posebna pozornost će se posvetiti promociji sadržaja zavičajnog i regionalnog
karaktera.
d) U 2006. godini djlatnica Narodne knjižnice treba regulirati zakonsku obvezu
polaganja stručnog knjižničarskog ispita.
e) U 2006. godini planira se upis oko 500 korisnika slijedeće strukture:
- Učenici osnovne škole
- Učenici srednje škole
- Stedenti
- Umirovljenici
- Građanstvo/individualni korisnici
Članarina vrijedi godinu dana od dana upisa.

Financijski plan za 2006. godinu
-

izdaci za plaću djelatnice………………………….51.000,00
materijalni troškovi…………………………………9.500,00
nabava knjižne građe………………………………50.000,00
opremanje knjižnice ……………………………… 40.000,00
Ukupno:
150.500,00

KULTURNE MANIFESTACIJE
MANIFESTACIJE POD POKROVITELJSTVOM OPĆINE BLATO

a) “Tjedan Blata”
Povodom dana općine Blato i blagdana nebeske zaštitnice sv. Vincence, i u 2006.
godini obilježiti će se Tjedan Blata u razdoblju od 22. do 28. travnja. U sklopu
programa obilježavanja svečanosti sudjelovati će sve ustanove, udruge i stvaraoci s
područja općine Blato, te će se realizirati gostujući prigodni programi.
Za razradu i realizaciju Programa zadužuje se Odbor za kulturu i sport.
Općina Blato će pratiti troškove Tjedna Blata s
10.000 kn
a1) Večer Omiškog festivala
U dogovoru sa umjtničkim direktorom Omiškog festivala gosp. Miljenkom
Grgićem odlučeno je da se završna večer novih skladbi Omiškog festivala održi u Blatu
u sklopu kulturne manifestacije Tjedan Blata. Tako se po prvi put, 22. I 23. travnja
2005. godine u Blatu održala prva večer Omiškog festivala pod uvjetima koje je
odredilo Vijeće Omiškog festivala. U 2006. godini održat će se druga večer Omiškog
festivala prema utvrđenim kriterijima, a u skladu sa financijskim i organizacijskim
mogućnostima Općinskog poglavarstva.
Ukupni planirani troškovi organizacije večeri su
60.000,00 kn.
Županija Dubrovačko-neretvanska
30.000,00 kn
Općina Blato financirati će Večer Omiškog festivala s
30.000,00 kn
b)“Blatsko ljeto”
U razdoblju od 16. srpnja do 15. kolovoza 2006. godine, XIV Blatsko kulturno
ljeto ponudit će građanima i gostima Blata raznovrsne kulturne sadržaje za sve uzraste.
U sklopu programa održat će se foklorne večeri, zabavni koncerti, koncerti ozbiljne
glazbe, niz izložbi i promocija, gostovanja kazališnih družina, te kao najzahtjevnije
manifestacije VII. Međunarodni festival pučkog humora “Dani smiha”, XXVII Festival
klapa Dubrovačko-neretvanske županije i II Festival šaljive pjesme.
Za izradu i realizaciju Programa Blatkog ljeta zadužen je Izvršni odbor Blatskog
ljeta.
Ukupno planirani troškovi za realizaciju XIV Blatskog ljeta iznose 270.000,00
kuna.
Sukladno pozivu Ministarstva kulture, upućen je Zahtjev Ministarstvu kulture za
financiranje Festivala šaljive pjesme u iznosu od 25.000,00 kuna I financiranje
Međunarodnog susreta karikaturista u iznosu od 15.000,00 kuna.
Također, upućen je Zahtjev Županiji Dubrovačko-neretvanskoj za uvrštavanjem
Općine Blato u Program kulturnog razvitka Županije, u kojem se od Županije traži

financijska potpora za organizaciju Festivala klapa od 30.000,00 kuna i za organizaciju
Dana smiha 30.000,00 kuna.
Od Ministarstva kulture za otkup zbornika očekuje se 5.000,00 kuna.
Također, u 2006. godini očekuje se novčana potpora Ministarstva mora, turizma,
prometa i razvitka za organizaciju XIV Blatskog ljeta u visini od 50.000,00 kuna.
Za XIV Blatsko ljeto planiraju se prihodi od sponzorstva i donacija u visini od
50.000,00 kuna, te vlastiti prihodi 40.000,00 kuna.
Pregled izvora sredstava za realizaciju XIII Blatskog ljeta
- Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
- Ministarstvo kulture
- Županija Dubrovačko-neretvanska
- Sponzorstva i donacije
- Vlastiti prihodi
- Proračun Općina Blato
- Ukupno

50.000,00
45.000,00
60.000,00
50.000,00
40.000,00
25.000,00
270.000,00

c) Blagdan blažene Marije Propetog Isusa Petković
Općina Blato će u suradnji sa Župnim uredom i Družbom Kćeri Milosrđa blagdan
blaženice, 9. srpnja 2006. godine, proslaviti prigodnim kulturno-duhovnim programom.
Za izradu i realizaciju programa zadužen je Odbor za promicanje štovanja blažene
Marije Propetog Isusa Petković
Općina Blato financirati će program s

5.000,00 kn

MANIFESTACIJE IZVAN POKROVITELJSTVA OPĆINE BLATO
Općina Blato u 2006. godini podržati će manifestacije, projekte i programe u
kulturi koji nisu u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Općine Blato, i to:
- programe značajne za rad udruga ili ustanova s područja općine Blato,
- programe čiji su organizatori izvan općine Blato,
- posredovanje u kulturnim programima.
Ostvarenje ovakovih programa znatno nadilazi mogućnosti proračuna, te se
ovim Programom određuje dio prihvaćenih programa koji će se u 2006. godini
sufinancirati iz Proračuna općine Blato:
1. Božićni i novogodišnji program
2. Pokladni običaji
3. Priredbe i obilježavanja značajnih datuma za nacionalnu povijest i kulturu, te
državnih i vjerskih blagdana; Tri kralja, Veliki petak, Uskrs, Uskrsni ponedjeljak, Prvi
svibnja, Spomendan na žrtve Bleiburga i križnog puta, Tjelovo, Dan hrvatskog sabora,
Dan antifašizma, Dan državnbosti RH, Dan zahvalnosti, Velika gospa, Dan neovisnosti i
Sveta Cecilija.

Općina Blato sufinancirati će ovakove manifestacije s

II.

5.000,00 kn

UDRUGE I DRUŠTVA U KULTURI

1)VU “KUMPANJIJA”
- Viteško udrženje “Kumpanjija” udruga je koja radi na očuvanju i prezentaciji
foklorne baštine Blata, organizira poduku i rad s djecom i mladeži, tijekom
cijele godine ima javne nastupe, te vodi brigu o obnovi nošnje, obuće i oružja.
Općina Blato poduprjet će rad udruge s

20.000,00 kn

2) HGSU “PETAR MILAT”
- Amaterska udruga koja djeluje u Blatu već više od 80 godina i obuhvaća
nakoliko sekcija; glazbenu (muška klapa “Kumpanji” i ženska klapa”Blajke”),
scensku (glumačka družina) i likovnu djelatnost. Sudjeluju u svim važnijim
događajima Blata, i na brojnim nastupima izvan Blata i Županije.
Općina Blato poduprijet će rad udruge s
16.000,00 kn
3) NARODNA GLAZBA BLATO
- Osnovana 1893 godine, njeguje redovan rad orkestra, uz javne nastupe
organizira poduku djece i mladeži u sviranju puhačkih instrumenata.
Općina Blato poduprijet će rad udruge s

13.000,00 kn

4) HGU “SVETA VINCENCA”
- Udruga koja njeguje redovan rad orkestra, uz javne nastupe organizira poduku
djece i mladeži u sviranju puhačkih instrumenata.
Općina Blato poduprijet će rad udruge s

13.000,00 kn

5) MATICA HRVATSKA -OGRANAK BLATO
- Sudjeluje u organiziranje javnih kulturnih manifestacija i izdavaštvu,
organizira promocije, predavanja, književne susrete i surađuje sa ostalim
ograncima.
Općina Blato poduprijet će rad udruge s

2.000,00 kn

6) ŽUPNI ZBOR
- Mješoviti pjevački zbor (djeluje i dječji zbor), njeguje glazbenu baštinu i
zborno pjevanje, organzira poduku djece, mladeži i odraslih u zborskom
pjevanju.
Općina Blato poduprijet će rad zbora s

3.000,00 kn

7) DRUŠTVO PRIJATELJA “VINO U TRADICIJI ŽIVLJENJA”
- Društvo koje njeguje tradiciju i prezentira kulturu uzgajanj i obrade vinove
loze, te konzumacije vina i vinskih proizvoda i surađuje sa srodnim društvima
i udrugama.
Općina Blato podruprijet će rad društva s

2.000,00 kn

8) UPO KRULIĆ
- Udruga koja njeguje pokladne običaje, organizira pokladne svečanosti i
karneval, surađuje sa srodnim udrugama i prezentira turističke običaje Blata.
Općina Blato poduprijet će rad udruge s

3.000,00 kn

9) RADIO BLATO
- Trgovačko društvo s djelatnosti emitiranja radio programa na lokalnoj razini, s
ciljem informiranja pučanstva i rada s mladima, te suorganizator Blatskog
ljeta.
Općina Blato sponzorirat će rad Radia s

III.

80.000,00 kn

IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE

U 2006. godini izdavačka djelatnost uglavnom će pokrivati interese za
sufinanciranje knjiga i časopisa koji svojom vrsnošću i tradicijom očituju prepoznatljiv
profil općine Blato, te prezentiraju općinu Blato i cijelovit život u Blatu.
Općina Blato će kao i do sada podupirati izdavanje časopisa Društva Blaćana i
prijatelja Blata u Zagrebu – Blatski ljetopis, koji obuhvaća dokumentarne i stručne
osvrte na događanja u Blatu.
Sufinancirat će se održavanje službenih internet stranica Općine Blato,
www.blato.hr, putem kojih se prezentira Općina Blato i cijelovit život u Blato, te se
pružaju informacije o svakodnevnim događanjima i projektima u Blatu. Također
sufinancirati će rad web stranice www.blacani.net.
Sukladno mogućnostima, Općina će pomagati u izdavanju školskih listova i web
stranica Osnovne i Srednje škole.
Općina Blato izdvojit će za izdavaštvo

IV.

30.000,00 kn

INVESTICIJSKA ULAGANJA

U skladu sa Proračunom za 2006. godinu, Općina Blato sudjelovat će u investiranju u
određene objekte i građu u kulturi, i to kako slijedi:

1. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kaštela Arneri i kupnja zgrade
Kao i dosadašnjih godina Općina Blato radit će na rješavanju imovonskopravnih dnosa kaštela Arneri. Istovremeno Općinsko poglavarstvo nastojati će
osigurati sredstva za otkup sklopa gospodarskih zgrada kaštela Arneri u visini
od 900.000,00 kuna, od kojih je Ministrastvu kulture upućen zahtjev za
osiguranje sredstava u visini od 360.000,00
2. Obnova starohrvatskih crkvica
Odbor za obnovu i uređenje starohrvatskih crkvica na području općine Blato,
u 2006. godini planira restauratorske, konzervatsorske i prezentacijske radove
na crkvi sv. Kuzme i Damjana, te istražne radove i izradu projektne
dokumentacije za crkvu sv. Jurja u Potirni, te restauracija oltarne pale crkvica
Gospe od Poja Sukladno upućenim prijavnicama na javne pozive u kulturi
Ministarstvu kulture i Županiji, ukupni troškovi navedenih radova iznose
185.000,00 kuna, te bi se prema financijskom planu Odbora financirali kako
slijedi:
- Proračun Općine Blato
25.000,00 kn
- Ministarstvo kulture
150.000,00 kn
- Županija
25.000,00 kn
- Župni ured
12.000,00 kn
3. Uređenje krovišta crkve Svih svetih
Župni ured Svih svetih prijavio se na Javni poziv Ministarstva kulture za
obnovu krovišta župne crkve Svih svetih u Blatu čiji ukupni troškovi uređenja
iznose 900.000,00 kuna.
Općina Blato će u 2006. godini financirati izradu projektne dokumentacije
obnove krovišta za što će se osigurati sredstva u proračunu.
- Proračun Općine Blato
- Županija
- Ministarstvo kulture

100.000,00 kn
100.000,00 kn
700.000,00 kn

4. Arheološki kamp „Potirna 2006“
U suradnji sa Odsjekom za arheološka istraživanja Sveučilišta u Zadru
Općinsko poglavarstvo Blato u 2006. godini planira organizirati Arheološki
kamp u Potirni čiji bi sudinonici vršili arheološke metode istraživanja
kompleksa Potirna – Mirje, analizirali, sintezirali i publicirali istraživanja, te
pretvorili kompleks Potirna – Mirje u arheološki kamp.
Budući se planira da studenti kompleksa Mirje budu smješteni u prostorima
bivše podružne škole Potirna, koja dugi niz godina nije bila u funkciji, te je
zgrada istrošena i dotrajala, planira se u 2006. godini izvršiti neke osnovne
građevinske radove na sanaciji zgrade škole kako bi ona poslužila funkciji
smješptaja sudinoka kampa.
Ukupni troškovi arheološkog kampa za 2006. godinu iznosili bi 140.000,00
kn.

- Proračun Općine Blato
- Ministarstvo kulture
- Županija

30.000,00 kn
100.000,00 kn
10.000,00 kn

5. Sanacija pozornice u Velikoj dvorani Doma kulture
Općinsko poglavarstvo u 2006. godini planira izvršiti radove na sanaciji
pozornice u Velikoj dvorani koji uključuju obnovu, odnosno izmjenu
postojeće dotrajale konstrukcije i podnica, betoniranje temelja, te izrada i
montaža nove čelične konstrukcije i drvnih podnica.
Za navedene radove potrebno je izdvojiti 250.000,00 kuna.
- Proračun Općine Blato
- Ministarstvo kulture

50.000,00 kn
200.000,00 kn

VI . OTKUP I OČUVANJE ARHIVSKE GRAĐE
Općina Blato će u 2006. godini osigurati sredstva u proračunu za otkup i očuvanje
povijesne arhivske građe u visini od
6.000,00 kn

REKAPITULACIJA JAVNIH POTREBA U KULTURI
ZA 2006. GODINU
R.b
r.
1.

2.

Naziv programa

Iznos
(u kn)

Izvori sredstava

TEMELJNA KULTURA –
NARODNA KNJIŽNICA
- plaća djelatnic, mat.troškovi
- opremanje
- nabavka knjižne građe

150.500,00

MANIFESTACIJE POD POKROV.
OPĆINE BLATO

345.000,000
70.000,00
90.000,00
95.000,00
90.000,00

Proračun Općine Blato,
Vlastiti i sponzorstvo
Min.kult., Min MTPR,
Županija

60.500,00
40.000,00
50.000,00

Proračun Općine Blato

Ministarstvo kulture

3

MANIFESTACIJE IZVAN POKROV.
OPĆINE BLATO

5.000,00

Proračun Općine Blato

4.

PROGRAMI KULTURNIH UDRUGA
I DRUŠTAVA

152.000,00

Proračun Općine Blato

5.

IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE

30.000,00

Proračun Općine Blato

6.

7.

INVESTICIJSKA ULAGANJA U
OBJEKTE I GRAĐU U KULTURI

1.415.000,00
745.000,00
660.000,00
10.000,00

OTKUP I OČUVANJE
ARHIVSKE GRAĐE

6.000,00

SVEUKUPNO:

Proračun Općine Blato

Min. kulture
Županija
Proračun Općine Blato

2.103.500,00
1.068.500,00
1.035.000,00

Proračun Općine Blato

Ostalo

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

6. Na temelju članka 29. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato br. 5/01,
1/02 i 7/03), Općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj 3. studenog 2005. godine,
donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području
općine Blato za 2006. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju na
području općine Blato za 2006. godini.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju na
područje općine Blato za 2006. godini.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine
Blato.

Klasa: 021-05/05-03/51
Ur. broj: 2138/02-01-2/1-05-1
Blato, 3. studenoga 2005. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
dipl. oec. Katja Favro, v.r.

PROGRAM JAVNIH POTREBA UODGOJU I OBRAZOVANJU
NA PODRUČJU OPĆINE BLATO
U 2006. GODINI

1. STANJE
Odgoj i obrazovanje djece i mladeži u Općini Blato organizirano je kroz slijedeće
segmente:
1.1. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE I BRIGA O DJECI
Ovaj vid odgoja i obrazovanja organiziran je u okviru samostalne Predškolske
ustanove Dječji vrtić Blato, kojoj je osnivač i vlasnik Općina Blato i u Podružnoj jedinici
Blato, Predškolske ustanove «Marija Petković» Zagreb Družbe Kćeri Milosrđa.
A) Predškolska ustanova Dječji vrtić Blato ostvaruje program predškolskog
odgoja i obrazovanja djece u okviru tri odgojno – obrazovne grupe po dobi djece:
a) predškolska grupa
(djeca od 5,5 – 6,5 godina)
b) mješovita srednja grupa (djeca od 4,5 – 6,5 godina)
c) mješovita mlađa grupa
(djeca od 2,5 – 5,5 godina)
i to kroz dva oblika rada obzirom na vrijeme boravka djece u ustanovi:
a) šestosatni boravak djece 7:00 – 13,00
b) produženi boravak
7,00 – 15,00
Sukladno duljini vremena boravka djece u Ustanovi je organizirana i prehrana.
Ukupan broj djece koja koriste usluge Predškolske ustanove Dječji vrtić Blato je:
Grupa naziv
1
2.
3.

Predškolska
grupa
Srednja
mješovita
Mlađa
mješovita
Ukupno:

Broj
korisnika
27

Šestosatni

Produženi

Mjesto
boravka

22

5

16

14

2

Blato
Blato

12

8

4

Blato

55

44

11

Kapacitet vrtića kojeg dozvoljavaju prostorni i kadrovski uvjeti je 65-70 djece u
jednoj smjeni.
Ekonomska cijena programa boravka djece u vrtiću izračunata je na bazi grupa 20-25
djece za šestosatni program iznosi 750,00 kuna, a za produženi boravak 1.100,00 kn
Utvrđene cijene participacije programa od strane roditelja:

-

za šestosatni program: 240,00 kuna
za produženi program: 380,00 kuna.
program igraonice:
150,00 kuna

Sukladno Socijalnom programu općine Blato pojedina djeca korisnici su mjera programa
i to:
Status
Broj
Cijena
Napomena
djece
(mjesečno)
Socijelne potrebe
1
Oslobođeni u cijelosti
Roditelj invalid Domov. rata
1
60,00
Oslob. djelomično
Djeca s posebnim potrebama
Samohrane majke
4
300,00
Oslob. djelomično
Dvoje djece u vrtiću
4
190,00
Oslob. djelomično
Igraonica
4
150,00
Napori vrtića da poveća broj djece u programu i tako osigura održavanje postojeće
cijene sastoje se od:
1. Uvođenje igraonica i dežurstva;
2. Mogućnost preuzimanja produženog boravka djece OŠ Blato (prvi i drugi razredboravak u vrtiću od 12,00 – 15,00 sati ili početka nastave uz prehranu).
Ovakav program nije naišao na odziv od strane roditelja premda je
ponuđen roditeljima, a bio bi izuzetno dobro rješenje za djecu putnike od 1 i 2
razreda OŠ.
U vrtiću na svim poslovima i zadacima radi odgovarajuće stručno osoblje u skladu
s važećim propisima.
B) Produžena jedinica Predškolske ustanove Dječji vrtić "Marija Petković" u Blatu
organizirana je kroz dva oblika rada:
a) jaslička grupa (djeca od 6 mj. - 2g.6 mj.)
b) vrtička grupa (djeca od 2 g. – 6g. 6mj.)
Sukladno upisanim programima u ustanovi djeca borave od 6,00 do 15,30 sati te je za
njih organizirana odgovarajuća prehrana.
Grupa naziv
1.
2.

Jaslična skupina
Vrtička grupa
Ukupno:

Broj korisnika
25
35
60

Mjesto boravka
Blato
22
34
56

Ostali
3
1
4

Kapacitet vrtića kojeg dozvoljavaju prostorni i kadrovski uvjeti u jasličnoj skupini
je 29 djece, a u vrtičkoj skupini 40 djece.
Ekonomska cijena programa boravka djece u jaslicama i u vrtiću je1.100,00 kuna.
Utvrđena cijena participacije od strane roditelja iznosi 400,00 kuna

Sukladno odluci vrtića tj. karizmi Družbe Kćeri Milosrđa i Socijalnom
programu općine Blato pojedina djeca korisnici su olakšica ili mjera programa
Status
Broj djece
Napomena
Socijalne potrebe
2
Oslobođeni u cijelosti
Djeca s posebnim potrebama
Samohrane majke
7
Oslob. djelomično
Dvoje djece u vrtiću
10
Oslob. djelomično
Troje djece u vrtiću

-

U vrtiću na svim poslovima i zadacima radi odgovarajuće stručno osoblje u skladu s
važećim propisima.
1.2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Radovito obvezno osnovno obrazovanje provodi se u Osnovnoj školi Blato.
Školu polazi 326 učenika u osam razreda i 16 odjeljenja. Za 39 učenika organiziran je
prijevoz po ugovoru sa Vojvodić prometom; Prigradica, Kapja (19) i Prižba- Gršćica
(20), a za 7 učenika vlastiti prijevoz roditelja (Blaca, Črnja Luka, Karbni-Zaglav, te
prijevoz djece s teškoćama).
Nakon rekonstrukcije i uređenja krovišta povećan je prostor za rad te su od
školske godine 2004/2005. stječeni uvjeti za rad u jednoj smjeni.
Također, opremljena je nova informatička učionica sa osam računala.
Uz redoviti program koji je financiran od strane Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa u školi se već osmu godinu organizira rano učenje stranog jezika
od prvog do trećeg razreda koju financiraju roditelji.
Rad školskog športskog kluba sufinanciran je od strane Općine Blato, županijskog
športskog saveza i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Uz redovite programe ostvaruju se i slijedeći programi:
- programi izborne nastave
vjeronauk
informatika
talijanski jezik
njemački jezik
- programi rada s nadarenim učenicima – dodatna nastava
- programi rada s učenicima s teškoćama- prilagođeni i posebni programi
- programi rada u izvannastavnim područjima – slobodne aktivnosti
- program obrazovanja za ljudska prava
- Kvalitetna škola – škola bez prisile
- Školski preventivni program ( program prevencije ovisnosti )
U školi djeluje već više godina Školski športski klub OŠ Blato, koji je
financiran od Općine Blato , Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i
Županijskog športskog saveza.
Zastupljenost stručne nastave je 100%.
Stanje opreme i prostora u kojem se izvodi nastava redovito se obnavlja ali su
potrebni bitniji zahvati i ulaganja u stolariju. Započeto obnavljanje namještaja neophodno

je nastaviti kao i ulaganja u nastavnu opremu i sredstva, te s nabavkom neophodne
informatičke opreme za školu.
Svi oblici nastave izvode se stručno.
1.3. OSNOVNO GLAZBENO ŠKOLOVANJE DJECE I MLADEŽI
Od školske 2002/2003 godine u okviru OŠ Blato započela je s radom Osnovna
glazbena škola kao proširena djelatnost OŠ Blato.
Planom i programom rada škole u školskoj godini 2005/2006. ukupno je u Osnovnu
glazbenu školu upisano 64 djeteta, u 4 odjeljenja (I, II, III i kombinirano za IV,V i VI
razred) Osnovno glazbeno obrazovanje djece i mladeži realizira se u slijedećim
područjima:
- rog, truba, trombon
- klarinet
- flauta
- klavir
Za rad škole osigurani su kadrovski prostorni uvjeti i potreban instrumentarij od
strane Općine Blato glasovir, OŠ Blato, udruga u kulturi (HGSU Petar Milat, NG
Blato, HGU Sv. Vincenca).
Rad Škole kao mentorska škola nadzire Umjetnička škola Luke Sorkočevića iz
Dubrovnika čiji učitelji sudjelovati i u ispitnim komisijama .
Škola i roditelji učenika polaznika škole sklopili su Ugovor o novčanom
sudjelovanju u opremanju škole i provedbi obrazovnog programa po cijeni 150,00 kn
mjesečno.
1.4. SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Srednjoškolsko obrazovanje u Blatu se ostvaruje u Srednjoj školi Blato kroz slijedeće
programe:
a) gimnazijski
b) računalni i strojarski tehničar
c) obrtnički programi (strojobravar, automehaničar, vodoinstalater, krojač, prodavač,
frizer, elektromehaničar i elektroinstalater).
d) obrazovanje odraslih u zanimanjima navedenih pod obrtničkim programima i
prekvalifikacija.
Školu polazi 231 učenik u 12 odjeljenja. Rad je organiziran u jednoj smjeni
Uz redoviti program koji se financira od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa u školi se izvode i brojni fakultativni i izborni programi.
Rad školskog kluba sufinanciran je od strane Općine Blato, Županijskog sportskog
saveza i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Uz redovite programe ostvaruju se i slijedeći programi:
- programi rada s nadarenim učenicima – dodatna nastava

-

programi rada s izvannastavnim područjima – slobodne aktivnosti
SEMEP
JAPO
Eurocamp
međunarodna suradnja
program borbe protiv ovisnosti

Zastupljenost stručne nastave je 90 %
Oprema i prostor u kojem se izvodi nastava redovito se održava i obnavlja te su
postojeći uvjeti optimalni za izvođenje nastave. Međutim, javlja se potreba za dodatno
opremanje i proširenje učionice za grupe strojarskih predmeta, frizerski salon, kao i
potreba nabavke dodatnih računala za informatički kabinet.

PROGRAM
OBRAZOVANJU
2.

JAVNIH

POTREBA

U

ODGOJU

I

1.5. PROGRAME U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJ
Radi usklađenja potreba za predškolskim odgojem i obrazovanjem djece i brige o
djeci u općini Blato kao i ostvarenja mogućnosti korištenja programa za korisnike s
područja općine Blato neophodno je planiranje upisa u istima, kao i usklađenje rada
navedenih ustanova s mogućnostima proračuna. Stoga, Općina Blato ne može prihvatiti
dupliranje kapaciteta ili nemogućnost ostvarenja mogućnosti upisa u pojedine programe
od strane korisnika s područja općine Blato.
U 2006. godini Općina Blato u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić "Blato"
sufinancirati program u:
a) predškolskoj grupi (do dvije grupe)
b) srednjoj mješovitoj grupi (0,5 ili jedna grupa)
c) mlađoj grupi (0,5 ili jedna grupa)
za što će ukupno izdvojiti 260.000,00 kuna.
U predškolskoj ustanovi Dječji vrtić "Marija Petković" Općina Blato u 2006. godini
financirat će djelatnost Ustanove u dvije skupine:
a) jaslična skupina
b) vrtička skupina
za što će ukupno izdvojiti 140.000,00 kuna
Za predškolski odgoj i obrazovanja Općina Blato će u 2006. godini izdvojiti ukupno
400.000,00 kuna.
1.6. PROGRAMI U OSNOVNOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
Općina Blato u 2006. godini podržati će slijedeće programe:

- Prihvaća i podupire uključenje Osnovne i Srednje škole u realizaciju mjera
programa
borbe protiv ovisnosti na području općine Blato.
- Prihvaćene programe rada s nadarenim učenicima u Osnovnoj školi Blato i u
Srednjoj školi Blato kao i sufinanciranje rada s učenicima i učeničkih aktivnosti.
- Prihvaćene programe rada s učenicima sa posebnim potrebama u predškolskim
ustanovama Osnovnoj i Srednjoj školi Blato.
- Prihvaćene programe izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti djece i učenika kao i
progame rada s djecom mladeži kroz izravno financiranje nositelja i izvoditelja
programa kroz financiranje proračunskih korisnika udruga športa i kulture.
- Prihvaćene programe stručnog usavršavanja odgajatelja učitelja, nastavnika i
stručnih suradnika u predškolskim ustanovama Osnovnoj i Srednjoj školi Blato.
- Općina Blato sufinancirat će prihvaćene programe učeničkih natjecanja, susreta i
smotri;
natjecanje u znanju, susrete učenika, smotre učeničkog stvaralaštva i međunarodnu
suradnju škola
Za program osnovnog i srednjeg obrazovanja Općina Blato u 2006. godini ukupno
će izdvojiti 30.000,00 kuna.
1.7. PROGRAMI U VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
Sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata Općina Blato će u 2006.
godini, uz postojeće stipendiste, na temelju raspisanog Natječaja stipendirati i:
a)
b)

tri studenta suklano Listi reda prvenstva;
jednog najboljeg učenike završnog razreda Srednje škole

Blato.
Za stipendiranje studenata u 2006. godini Općina Blato izdvojit će 150.000,00 kuna
1.8. PROGRAMI U GLAZBENOM OBRAZOVANJU DJECE I MLADEŽI
Općina Blato u 2006. godini Osnovnoj glazbenoj školi pri OŠ Blato omogućit će i
sufinancirati:
- redovni rad i program škole
- materijalne troškove
- nabavku instrumentarija i opreme
Za potrebe Osnovne glazbene škole Općina Blato u 2006. godini izdvojit će
20.000,00 kuna.

1.9. KAPITALNA ULAGANJA
Općina Blato u 2006. godini ulagat će u održavanje, opremanje i uređenje školskih
zgrada i prostorija, u visini od 150.000,00 kn.

2. FINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
ODGOJU I OBRAZOVANJU
Redni
broj
1.

2.
3.
4.
5.

Naziv programa

Visina sredstava
(u kunama)

PROGRAMI PREDŠKOLSKOG
ODGOJA I OBRAZOVANJA
- Dječji vrtić "Blato"
- Dječji vrtić "Marija Petković"
PROGRAMI OSNOVNOG I
SREDNJEŠKOLSKOG
OBRAZOVANJA
PROGRAMI
VISOKOŠKOLSKOG
OBRAZOVANJA
PROGRAM
GLAZBENE
ŠKOLE BLATO
KAPITALNA ULAGANJA

400.000,00

UKUPNO

Izvori financiranja
Proračun Općine Blato

260.000,00
140.000,00
Proračun Općine Blato
30.000,00
Proračun Općine Blato
150.000,00
20.000,00

Proračun Općine Blato

150.000,00

Proračun Općine Blato

750.000,00

Proračun Općine Blato

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

7. Na temelju članka 29. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato br. 5/01,
1/02 i 7/03), Općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj 3.studenoga 2005. godine,
donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Programa javnih potreba u sportu na području
općine Blato za 2006. godini

Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se Program javnih potreba u sportu na području općine
Blato za 2006. godini.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Program javnih potreba u sportu na područje općine
Blato za 2006. godini.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine
Blato.

Klasa: 021-05/05-03/52
Ur. broj: 2138/02-01-2/1-05-1
Blato, 3. studenoga 2005. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
dipl. oec. Katja Favro, v.r.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTUNA PODRUČJU
OPĆINE BLATO ZA 2006. GODINU

1. UVOD
Sportsku djelatnost na području općine Blato provode sportski klubovi, društva i
udruge građana. Za sve njih je karakteristično da nemoju materijalnu osnovu, prije
svega sportske objekte, jer su oni u vlasništvu Općine Blato. Sportski objekti u
vlasništvu Općine, Odlukom su dati na upravljanje sportskim klubovima i društvima,
te za njihovo korištenje na plaćaju zakupninu. Pregled objekata u sportu koji su u
vlasništvu Općine Blato, sa njihovim korisnicima dan je u priloženoj tabeli;
OBJEKTI U SPORTU u vlasništvu Općine Blato

1

Sportski objekt

Opremljenost

Korisnik

Nogometno igralište

Svlačionice,
društvene prostorije,
radni prostori,
tribina
Svlačionice i druge
prostorije;
velika dvorana,
mala dvorana,
teretana,
kuglana,
prostor za šah,

BŠK Zmaj

Sportska dvorana

Igralište za male sportove

Trg
pred
sportskom
dvoranom
Dječje igralište
Igralište za male sportive
u
Prigradici

Asfaltna podloga;
mali nogomet,
rukomet,
tenis,
rasvjeta,
Koševi
Ljuljačke,tobogan
vrtuljak,klackalica
visinomjer
Mali nogomet,
košarka, odbojka,
boćalište, rasvjeta

SŠ Blato
nastava
i
sl
aktivnost
OŠ Blato
Nastava
i
sl.
aktivnosti
HGD Sokol
ŠK Blato
Po potrebi ostali
rekreativci
Svi

Napomena

Dvorana dana SŠ
Blato na upravljanje

Nedefiniran način i
raspored korištenja

Svi
Djeca i odrasli
svi
Svi

Nedefiniran način i
raspored korištenja

Postojeći objekti u sportu zahvaljujući velikoj brizi i održavanju od strane
korisnika i vlasnika pružaju kvalitetan prostor za boravak i rad sportaša.
Velika sportska dvorana ne može udovoljiti potrebama nastave u školama
(osnovnoj i srednjoj), slobodnim aktivnostima učenika, radu sportskih klubova,
rekreativaca i ostalim potrebama (VU Kumpanjija i sl.), te je jedini izlaz u izgradnji
kvalitetne veće školske sportske dvorane ili rekonstrukciji postojeće.
Veliko nogometno igralište BŠK Zmaj, prostor koji svojim održavanjem i
izgledom doprinosi estetskom izgledu Blata s uredno održavanim i očuvanim
travnjakom i zelenilom.
Bila bi potrebna veća ulaganja u dovršetak tribine, kao i mogućnost korištenja
travnatog ili zemljanog pomoćnog igrališta.
Igralište za male sportove označeno je i osposobljeno za igranje: malog
nogometa, rukometa i tenisa (graničara), postavljena je rasvjeta, postavljena i
održavana ograda. Neophodno bi bilo iznaći mogućnosti ugradnje kvalitetnije
podloge na igralištu, kao i izrade potrebnih rekvizita za igranje košarke, opremanje
igrališta drugim sadržajima i mogućnosti korištenja istog za druge programe.
Postavljanje koševa i uređenje prostora na trgu pred dvoranom omogućeno je
blatskoj djeci i mladeži atraktivan i lijep prostor za igranje košarke. Stalna
okupiranost prostora tijekom cijelog tjedna dokaz je ispravnosti ulaganja, te zahtjeva
dodatna ulaganja.
Novoizgrađeno Igralište za male sportove u Prigradici označeno je i
osposobljeno za igranje: malog nogometa, košarke, rukometa i tenisa, a uključuje i
izgrađeno igralište za odbojku na pjesku i boćalište. Oko igrališta postavljena je
održavana ograda i rasvjeta, a samo igralište prekriveno je kvalitetnom podlogom.
Stalna okupiranost igrališta tijekom cijelog ljeta, a i kasnije dokaz je ispravnosti
ulaganja u ovakav objekat.
Uređenje Dječjeg igrališta pokazalo je punu opravdanost zbog velike
zainteresiranosti djece i mladeži za boravak i korištenje istog. Postoji potreba daljnjeg
ulaganja u ovo igralište, kao i postavljanja ovakove ili slične opreme u druge prostore
u Blatu za igru i boravak djece.
Posebno je potrebno naglasiti da je stanje opreme i sportskih objekata u Blatu na
zavidnoj visini, a što je rezultat prije svega odgovornog odnosa korisnika i vlasnika
objekata, djelatnika u sportu i sportaša.
Sportske djelatnosti ostvaruju određene samostalne prihode (članarine, dotacije,
sponzorstva) nedostatne za vlastito održavanje i razvoj, te ih je nužno sufinancirati iz
proračuna Općine Blato.
Sukladno navedenom, Program javnih potreba u sportu za 2006. godinu utvrđuje
aktivnosti, poslove i djelatnosti od značaja za Općinu Blato, a u svezi sa:
- poticanjem i promicanjem sporta djece i mladeži;
- poticanjem i promicanjem organiziranja i provođenja sustava natjecanja;
- poticanja sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana;

- upošljavanje novih stručnih kadrova za potrebe razvoja spora u Blato;
- osiguranjem prostornih uvjeta za rad sportskih udruga;
- održavanjem i izgradnjom sportskih objekata i nekretnina.
STANJE PROSTORA U VELIKIM UDRUGAMA
Redni
broj
1.

Ime udruge
BŠK Zmaj

Prostor
Veliko igralište

2.

HGD Sokol

Sportska dvorana

3.

SK Blato

Sportska dvorana

4.

LU Jastreb

Nema prostorija

4.

PD Spivnik

6.

RD Pagar

7.

Nastava TZK
ŠSK OŠ Blato

Bivše
prostorije
DVD-a Blato
Bivše
prostorije
DVD-a Blato
OŠ Blato
Sportska dvorana
Malo igralište

8.

ŠSK Škoj SS Blato

SŠ Blato
Sportska dvorana
Malo igralište

Napomena

Optimalan i kvalitetan prostor za rad
sportaša i uprave
Optimalan i kvalitetan prostor za rad
sportašica. Nema prostorije kluba
Optimalan i kvalitetan prostor za rad
šahista
Zajedničke prostorije sa RD Pagar
Zajedničke prostorije sa PD Spivnik
Optimalni prostorni uvjeti za rad
Nedostaje
slobodnih
termina
športske
dvorane za redovitu
nastavu i slobodne aktivnosti
Potrebe nastave 36 sati tjedno+ 19
sati slobodne aktivnosti
Optimalni prostorni uvjeti za rad
Nedostaje slobodnih
termina
športske
dvorane za redovitu
nastavu i slobodne aktivnosti
Potrebe nastave 48 sati tjedno+
slobodne aktivnosti

2. UTVRĐIVANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2006.
GOD. PREMA PRIORITETIMA FINANCIRANJA
I.

Program rada i djelovanja sportskih društava.

II.

Djelovanja i događanja u sportu za vrijeme manifestacija pod
pokroviteljstvom Općine Blato, te za vrijeme državnih praznika i
vjerskih blagdana.

III.
Organizacija memorijalnog turnira u spomen na poginulog
branitelja Želimira Žanetića.

IV.

Promicanje sporta među mladima

V.

Investicijsko ulaganje u sporske objekte i opremu.

Ovaj program javnih potreba izrađen je sukladno Zakonu o sportu i materijalnim
mogućnostima Proračuna Općine Blato za 2006. godinu. Ukupno planirana sredstva za
realizaciju programa javnih potreba u sportu za 2006. godinu iznose 217.000,00

kuna.
3. SADRŽAJ JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2006.
I.

SPORTSKI KLUBOVI I DRUŠTVA

1) BŠK "ZMAJ"
- Sportski nogometni klub koji u Blatu djeluje od 1926. godine, uz redovan rad
organiziraju natjecanja u svim kategorijama, te rad s mladima.
Općina Blato poduprijet će rad kluba s

80.000,00 kn

2) LOVAČKO DRUŠTVO "JASTREB"
Okuplja članove, ljubitelej lovnih disciplina, te brine o uređenju lovišta i
obnvljanju
lovne divlječi. Svojim članovima izdaje dozvole za lov za vrijeme lovne
sezone.
Općina Blato poduprijeti će rad društva s

5.000,00 kn

3) RIBOLOVNO DRUŠTVO “PAGAR”
- Društvo koje okuplja ljubitelje ribolova svih uzrasta, sudjeluje o organizira
natjecanja u vim kategorijama, te postižu uspješne rezultate.
Općina Blato poduprijet će rad društva s

5.000,00 kn

4) HPD “SPIVNIK”
- Planinarsko društvo koje prie svega radi na održavanju i uređenju planinarskih
staza, i radi speoloških karata, surađuje sa ostali planinarskim društvima, te
organizira natjecanja u svim kategorijama.
Općina Blato poduprijet će rad društva s

10.000,00 kn

5) ŠAHOVSKI KLUB “BLATO”
- Klub koji radi sa mladima, potičući sudjelovanje na natjecanjima, te
organizira kup-natjecanja i prvenstva u šahu.

Općina Blato poduprijet će rad kluba s

5.000,00 kn

6) HGD "SOKOL"
- Gimnastičko društvo koje radi sa djevojčicama svih uzrasta, te sudjeluju na
natjecanjima u svim kategorijama, na kojima postižu zavine rezultate.
Općina Blato poduprijeti će rad društva s
14.000,00 kn
7) ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB OSNOVNE ŠKOLE
- Djeluje u sklopu Osnovne škole Blato, s ciljem popunjavanja slobodnog
vremena učenika, okuplja učenike u svim vrstama sportova (košarka, stolni
tenis, mali nogomet isl.) i organizira natjecanja.
Općina Blato poduprijet će rad kluba s

5.000,00 kn

8) ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB SREDNJE ŠKOLE
- Djeluje u sklopu Srednje škole Blato, okuplja srednjoškolce s ciljem
popunjavanja njihova slobodnog vremena, organizirajući natjecanja u većini
sportova.
Općina Blato poduprijet će rad kluba s

II.

5.000,00 kn

DJELOVANJA I DOGAĐANJA U SPORTU

Općina Blato podržat će djelovanje i događanja u sportu za vrijeme
manifestacija pod pokroviteljstvom Općine Blato, te za vrijeme državnih i
vjerskih blagdana, i to:
-

sportske i rekreacijske programe tijekom Božićnih i novogodišnjih blagdana
(zimskih odmora učenika);
sportske programe i događanja u sklopu Tjedna Blata;
sportske programe vezane uz državne praznike i spomendane;
sportske i rekreacijske programe tijekom ljeta 2006. godine;
ostale programe tijekom godine koji uključuju rad i natjecanja s mladima.

Odbor za sport Općinskog poglavarstva izradit će prijedloge programa, te
njihove realizacije u sklopu određenih manifestacija.
Općina Blato sufinancirat će ovakove programe s

III.

MEMORIJALNI
ŽANETIĆ”

TURNIR

15.000,00 kn

“ŽELIMIR

Općinsko poglavarstvo u dogovoru sa Upravom BŠK “Zmaj” sudjelovat
će u organizaciji memorijalnog tiurnira mladih kadeta – juniorske selekcije

tijekom prvog tijedna listopada 2006. godine, u spomen na dugogodišnjeg
kapetana kluba Želimira Žanetića, poginulog u Domovinskom ratu.
Općina Blato sufinancirat će turnir s

IV.

5.000,00 kn

PROMICANJE SPORTA

U 2006. godini planira se uposliti jednog profesora, početnika tjelesne
kulture i to pola radnog vremena u Osnovnoj školi Blato, a pola radnog vremena u
Srednjoj školi Blato”. Kao stručni kadar redovno bi radio sa djecom športskih
klubova Osnovne i Srednje škole Blato, motivirao ih, te talentiranu djecu
usmjeravao na bavljenje određenim sportom.
Sukladno Programu, Općina Blato će financirati bruto plaću zaposlenika.
Ukupni troškovi bruto plaće

V.

60.000,00 kn

INVESTICIJSKA ULAGANJA

Općina Blato u 2006. godini podržati će slijedeće investicijake programe u
sportu;
1. Ulaganja u sportsku opremu
Općina Blato će u 2006. godini sukladno potrebama sportske dvorane i
sportskih društava ulagati u neophodnu sportsku opremu.
Općina Blato će za sportsku opremu izdvojiti

10.000,00 kn

2. Sportski centar Prižba
Realizacija ovog kapitalnog projekta obuhvaćena je Programom kapitalnih
ulaganja na području Općine Blato u 2006. godini.

REKAPITULACIJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2006.
GODINU
Redni
broj

Iznos
( u kn)

Naziv

Izvor sredstava

Programa

1

Financiranje programa sportskih društava

129.000,00

Proračun Općine Blato

2.

Djelovanja i događanja u sportu tijekom
godine
Organizacija memorijalnog turnira u
spomen na Želimira Žanetić
Promicanje sporta među mladima

15.000,00

Proračun Općine Blato

5.000,00

Proračun Općine Blato

60.000,00

Proračun Općine Blato

Investicijsko ulaganje u sportske objekte i
opremu

10.000,00

Proračun
Blato

UKUPNO

219.000,00

3.
4.
3.

Općine

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

8. Na temelju članka 29. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato br. 5/01,
1/02 i 7/03), Općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj 3. studenoga 2005. godine,
donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Socijalnog programa Općine Blato za 2006. godini

Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se Socijalni program Općine Blato za 2006. godini.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Socijalni program Općine Blato za 2006. godini.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine
Blato.
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SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE BLATO
ZA 2006. GODINU

1. SOCIJALNA SLIKA BLATA

Socijalni program Općine Blato donosi se sukladno članku 5. i 7. Zakona o
socijalnoj skrbi (NN 73/97), prema kojemu su jedinice lokalne samouprave u svom
proračunu dužne osigurati najmanje 5% tekućih proračunskih prihoda za pružanje pomoći
određenim kategorijama stanovništva koji udovoljavaju kriterijima navedenim u
Socijalnom programu Općine Blato.
Stoga je cilj Socijalnog programa Općine Blato za 2006. godinu da utvrdi kriterije
i način pomoći svojim stanovnicima, koji iz bilo kojih razloga ne mogu za sebe i svoju
obitelj pribaviti dovoljno sredstava za dostojan život.
Općina Blato svoje zadatke treba usmjeriti i u potpunosti izvršiti kroz
a) socijalno planiranje:
- pomoć za obitelji i mladež
- pomoć starima i hendikepiranim
- zaštita prava građana, a posebno djece
- sustavno rješavanje organizacije slobodnog vremena djece i mladeži
- pomoć za stručno usavršavanje
- uspostaviti vezu sa javnim nositeljima dobrotvornosti (vjerske organizacije) i
ostale privatne udruge koje djeluju na polju socijalne politike;
b) oblike

- materijalne pomoći,
- zdravstvene i socijalne ustanove,
- posebne službe.
Sredstva za realizaciju Socijalnog programa u dijelu koji je u nadležnosti Općine
Blato osigurat će se u Proračunu Općine Blato za 2006. godinu

Pregled određenih socijalnih kategorija pučanstva Općine Blato
Djeca predškolske dobi smještenih u vrtićima
Učenika u osnovnoj školi

115
326

škol.god.05/06
škol.god. 05/06

Učenika u srednjoj školi
Studenata

231
95

škol.god. 05/06
škol.god. 05/06

Zaposlenih (bez MUP-a i HV)
Umirovljenika
Nezaposlenih osoba
Korisnika raznih materijalnih oblika soc. skrbi
Centra za soc. skrb Korčula
Poginulih branitelja u domovinskom ratu
Invalida Domovinskog rata
Djece kojoj je u domovinskom ratu poginuo jedan
od roditelja
Djeca invalida domovinskog rata

1.217
850
246
75

listopad 2005.
listopad 2005.
na dan 30.09.2005.
na dan 30.09.2005.

2
4
5
8

Prema podacima kojima raspolaže Jedinstveni upravni odjel Općine Blato, u
općini Blato zaposleno je 1217 osoba.
Posebnu pažnju u analizi socijalnog stanja na području Općine Blato posvetiti ćemo
kategorijama pučanstva koje su najčešće u prilici da traže socijalnu pomoć i to
a) nezaposleni
B) umirovljenici
C) ostale kategorije korisnika socijalne skrbi

A) NEZAPOSLENE OSOBE

BROJ NEZAPOSLENIH OSOBA PREMA KVALIFIKACIJSKOJ STRUKTURI
NA DAN 27. RUJNA 2006. GODINE
KVALIFIKACIJSKA
UKUPNO - OPĆINA BLATO
STRUKTURA
Ž
M
UKUPNO
NKV
65
18
83
KV
60
40
100
SSS
28
18
46
VŠS
11
1
12
VSS
1
4
5
UKUPNO:
165
81
246

STOPA NEZAPOSLENOSTI
Stopa nezaposlenosti za Općinu Blato na dan 29. rujna 2005. iznosi 16,79 % (što je u
odnosu na 2004. godinu manje za gotovo 3,36 % ). Naime, prema evidenciji Jedinstvenog
upravnog odjela na propisanim obrascima o broju zaposlenih koji se dostavljaju
nadležnim institucijama, na dan 29. rujna 2005. godine, broj zaposlenih iznosi 1.217 dok
je u isto vrijeme 2004. godine broj zaposlenih iznosio 1.181 zaposlenih. Na Zavodu za
zapošljavanje na isti dan evidentirano je 246 nezaposlenh, dok je u isto vrijeme prošle
godine, broj nezaposolenih iznosio 299.
a) novčana naknada
Od ukupno 246 nezaposlenih osoba na području Općine Blato, određeni broj
osoba su korisnici novčane naknade. Pravo na novčanu naknadu stječe nezaposleni
radnik koji u trenutku prestanka radnog odnosa ima namanje devet mjeseci neprekidnog
rada u posljednjih 24 mjeseca . Nezaposlena osoba, ovisno o ukupnom vremenu
provedenom na radu, ostvaruje pravo na novčanu nakandu od 78 dana za osobu koja je
provela na radu od 9 mjeseci do 2 godine, 338 dana za više od 10 godina rada, 364 dana
za provedenih više od 15 godina rada, te do 390 dana ako je na radu više od 20 godina.
b) zdravstvena zaštita
Sve nezaposlene osobe evidentirane na Zavodu za zapošljavanje imaju pravo na
zdravstvenu zaštitu.
Materijalno osiguranje za vrijeme nezaposlenosti zajamčeno je člankom 57.
Ustava Republike Hrvatske, a uvjeti za njegovo ostvarivanje propisani su Zakonom o
zapošljavanju (NN RH broj 59/96).
B) KORISNICI CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KORČULA
Prema dostavljenim podacima Centra za socijalnu skrb Korčula korisnika raznih
prava iz sustava socijalne skrbi s područja Općine Blato ukupno je 75. Navedeni sustav
uključuje: pravo na pomoć za uzdržavanje (4), pravo na doplatak za pomoć I njegu (34),
pravo na osobnu invalidninu (12), pravo na naknadu do zaposlenja (2), pravo na dopust
za njegu djeteta (1), pravo na rad na pola radnog vremena (2), pravo na skrb izvan vlastite
obitelji, domovima (20).
C) UMIROVLJENICI
Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na području općine
Blato trenutno je oko 850 umirovljenika, a što čini 23 % pučanstva općine.

2. SOCIJALNI PLANOVI I PROGRAMI OPĆINE BLATO
U 2006. GODINI
Pored analize socijalne slike pučanstva na području Općine Blato, Socijalni
program Općine Blato ima zadaću da utvrdi prava i oblike socijalne skrbi, kriterije, način
dodjele pomoći, izvore sredstava i izvršitelje socijalnog programa.
PRAVA I OBLICI SOCIJALNE SKRBI U SUSTAVU SOCIJALNOG PROGRAMA
OPĆINE BLATO ZA 2006. GODINU
Mjerama Socijalnog programa za mladež (djeca, učenici, studenti), obitelji i starijih
osoba obuhvaćeno je više oblika socijalne skrbi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pomoć djeci sa posebnim potrebama
Olakšice i oslobađanja od plaćanja smještaja djece u ustanovama predškolske dobi
Popore i pomoći studentima
Besplatni udžbenici za osnovnu školu
Jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu
Prigodni poklon bon za Božićne blagdane
Potpora savjetovalištu za borbu protiv ovisnosti, udrugama i programima koji se
bave suzbijanjem ovisnosti i okupljanjem mladih.
8. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
9. Uvećani oblik pomoći za uzdržavanje
10. Jednokrante novčane pomoći
11. Plaćanje računa javnih komunalnih poduzeća
12. Društvo dobrovoljnih davatelja krvi Blato

Zakonska obveza proračunskih izdvajanja za socijalnu skrb iznosi najmanje 5%
tekućih proračunskih prihoda. U 2006. godini Općina Blato izdvojit će u Proračunu
472.000 kuna, što je više od zakonske obveze od 5%.
Kroz stipendiranje učenika i studenata (150.000 kuna) i participaciju Općine Blato u
ekonomskoj cijeni dječjih vrtića (400.000 kuna), što je na ostalim pozicijama proračuna,
Proračun Općine Blato u 2006. godinu je izrazito socijalan.
2.1. Pomoć djeci s posebnim potrebam
Općina Blato u 2006. godini odobravat će na zahtjev roditelja pomoć djeci sa posebnim
potrebama na način da će sudjelovati u nabavci pomagala i terapeutskih pripravaka.
Također, Općinsko poglavarstvo u 2006. godini podržavat će i pružat potporu Udruzi za
pomoć obiteljima sa fenilketonurijom.

2.2. Olakšice i oslobađanja od plaćanja smještaja djece u ustanovama predškolske dobi.
Općina Blato će subvencionirati oslobađanje i olakšice u Dječjem vrtiću Blato i Dječjem
vrtiću Marije Petković. Od obveza sudjelovanja u cijeni programa na traženje roditeljakorisnika usluge, oslobađaju se u cijelosti:
a) djeca bez oba roditelja;
b) djeca roditelja-korisnika pomoći za uzdržavanje temeljem rješenja Centra za
socijalnu skrb
c) roditelji-korisnici usluga sa četvero i više djece u dječjem vrtiću
d) djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida sa 100%-tnim stupnjem invalidnosti
Od obveze sudjelovanja u cijeni programa, djelomično se oslobađaju i sudjeluju u cijeni
programa u %:
a) za djecu invalida Domovinskog rata sa utvrđenim stupnjem invalidnosti od
20-50% pla}a se 30% ekonomske cijene programa;
b) za djecu invalida Domovinskog rata sa utvrđenim stupnjem invalidnosti sa
više od 50% invalidnosti, plaće se 10% ekonomske cijene programa
c) roditelji-korisnici usluga koji u dječjem vrtiću imaju dvoje djece plaćaju 80%,
a ako imaju troje djece plaćaju 60% od utvrđenog sudjelovanja u ekonomskoj
cijeni po djetetu;
2.3. Potpore i pomoći studentima i učenicima
Studentima i učenicima iz Općine Blato koji su članovi socijalno ugroženih
domaćinstava, na njihov zahtjev, Općinsko poglavarstvo može osigurati jednokratne
novčane pomoći, te sufinancirati kupnju školskih knjiga za iste.
2.4. Besplatni udžbenici za osnovnu školu
Općina Blato u 2006. godini u svom proračunu osigurati će sredstva za kupnju udžbenika
za osnovnu školu. Pravo na besplatne udžbenike imat će svi učenici Osnovne škole Blato,
uz obvezu vraćanja istih osnovnoj školi nakon završetka školske godine.

2.5. Jednokratne novačne pomoći za novorođenu djecu
Jednokratne novčane pomoći putem kojih se provodi pronatalitetna politika na području
Općine Blato ostvarit će se na način da se za svako novorođeno dijete odobri novčana
pomoć od 1.000 kuna, za svako drugo dijete 2.000 kuna, treće 3.000 kuna i svako daljnje
po 1.000 kuna više.

2.6 Prigodni poklon bon za Božićne blagdane
Općina Blato će u 2006. godini prigodom Božićnih blagdana uručiti poklon bon djeci do
12 godina s mjestom prebivališta na području Općine Blato.
2.7. Potpora Savjetovalištu za borbu protiv ovisnosti, udrugama i programima koji
se bave suzbijanjem ovisnosti i okupljanjem mladih
Općina Blato će financisjki podupirati Savjetovalište za borbu protiv ovisnosti, udruge i
programe koji će se formirati na području Blata, a djelovat će u svrhu suzbijanja ovisnosti
(droga, alkohol itd), te ostale udruge i društva koja se bave zdravstvom i socijalnom
zaštitom.
2.8. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
Općina Blato u 2006. godini pružat će pomoć u podmirivanju troškova stanovanja
korisnicima pomoći za uzdržavanje za koje Centar za socijalnu skrb nakon provedenog
postupka donese rješenje o priznavanju prava na pomoć za podmirenje troškova
stanovanja i dostavi ga Općinskom poglavarstvu.
Pomoć za jednog člana kućanstva iznosi 100,00 kuna, 2 člana 140,00 kuna, 3 člana 180,0
i za svakog sljedećeg člana povećanje od 40,00 kuna.
Također, Općinsko poglavarstvo će jednom godišnje odobriti obitelji ili samcu, koji
ispunjavaju uvjete propisane za ostvarivanje prava uvećane pomoći za uzdržavanje,
pomoć za podmirenje troškova ogrjeva. Na temelju donesenih rješenja Općinsko
poglavarstvo će od Županije zatražiti potrebna financijska sredstva radi izvršenja rješenja
o odobravanju pomoći za ogrjev.
2.9. Uvećani oblik pomoći za uzdržavanje
Općina Blato u 2006. godini isplaćivat će uvećanu pomoć za uzdržavanje, korisnicima
pomoći za uzdržavanje pri Centru za socijalni rad, za koje Centar inakon provedenog
postupka donese riješenje o priznavanju prava na uvećanu pomoć za uzdržavanje I
dostavi ga Općinskom poglavarstvu.
Pomoć za jednog člana kućanstva mjesečno iznosi 100,00 kuna, a za dva člana kućanstva
iznosi 150,00 kuna i za svakog slijedećeg člana povećanje od 50,00 kuna.
2.10. Jednokratne novčane pomoći
Općina Blato u 2006. godini dodjeljivat će na zahtjev korisnika, jednokratnu novčanu
pomoć obiteljima, starijim, bolesnim i invalidnim osobama, koje imaju prebivalište na
području Općine Blato, ako:
a) ispunjavaju mjerila za ostvarivanje prava i oblika socijalne skrbi u sustavu
Socijalnog programa Općine Blato;

b) zbog trenutnih okolnosti (bolesti, smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda
ili drugih nevolja) nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti
osnovne životne potrebe;
c) obitelji sa četvero i više malodobne djece;
d) malodobna djeca poginulih hrvatskih branitelja;
e) osobama starijim od 80 godina;
2.11. Plaćanje računa javnih komunalnih poduzeća
Općina Blato će u 2006. godini subvencionirati komunalne usluge i to:
a) odvoz kućnog smeća;
b) grobna naknada;
c) potrošnja vode;
d) potrošnja električne energije.
Pravo na subvencioniranje komunalnih usluga imaju korisnici prava na uzdržavanje,
invalidi Domovinskog rata, obitelji poginulih hrvatskih branitelja i umiovljenici čiji je
prosječni mjesečni (ukupni) prihod po članu domaćinstva u iznosu do 850,00 kuna i koji
nemaju obveznika u uzdržavanju.
Zahtjev se podnosi Općinskom poglavarstvo u pisanom obliku uz priloženu
dokumentaciju.
2.12 Društvo dobrovoljnih davatelja krvi Blato
Općina Blato u 2006. godini u Općinskom proračunu osigurati će sredstva za financiranje
redovnog rad Društva dobrovoljnih davatelja krvi Blato.

3. FINANCIRANJE SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE BLATO U
2006. GODINI
ZAŠTITA MLADEŽI
(DJECA, UČENICI I STUDENTI)

Sredstva

1. Pomoć djeci sa posebnim potrebama

10.000,00

2. Olakšice i oslobađanja od plaćanja smještaja
djece u predškolskim ustanovama
3. Jednokratne pomoći učenicima i studentima

15.000,00

4. Besplatni udžbenici za osnovnu školu

200.000,00

5. Jednokratne novčane potpore za novorođenu
djecu
6. Prigodni poklon bon za božićne blagdane

50.000,00

5.000,00

60.000,00

7. Potpora Savjetovalištu, udrugama i
programima koji se bave suzbijanjem
ovisnosti i okupljanjem mladih

ZAŠTITA OBITELJI I STARIJIH OSOBA

15.000,00

Sredstva

8. Pomoći za podmirenje troškova stanovanja
od toga troškovi ogrijeva
9. Uvećani oblik pomoći za uzdržavanje

12.000,00
(8.000,00)
10.000,00

10. Jednokratne novčane pomoći

80.000,00

11. Plaćanje računa javnih komunalnih poduzeća

6.000,00

12. Društvo dobrovoljnih davatelja krvi

9.000,00

UKUPNO

472.000,00

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Općinsko poglavarstvo:
1. Temeljem članka 31. Odluke o zakupu javnih površina (Sl.gl. 4/02)
Općinsko poglavarstvo Bklato na svojoj 9. sjednici održanoj 25.
listopada 2005. godine , donijelo je
Izmjene i dopune Cjenika za zakup javnih površina
Ovom Izmjenom i dopunom Cjenika za zakup javnih površina mijenja se
Cjenik za zakup javnih površina (Sl.gl. 4/02) na slijedeći način:
1. Mjenja se točka II. Cjenika za zakup javnih površina na način da se po
d I ZONOM dodaje područje Prigradice, Prižbe Gršćice u V., VI.,
VII., VIII. I IX. mjesecu.
U II ZONI nalaze se svi ostali prostori u urbanom dijelu Blatas (izvan
centra), te Prigradica, Prižba i Gršćica u X., XI., XII., I., II., III., i IV.
mjesecu.
2. Mijenja se točka III. Pod 6. i glasi:
Stolovi, klupe i stolice za ugostiteljstvo obračunavaju se prema stvarno
zauzetoj površini iz članka 29. stavka 2., zoni i razdoblju godine, a cijene
iznose:
I ZONA : V.;VI.;VII.;VIII.; i IX. mjesec 1,00 kn/m2 na dan
X., XI.,XII.,I.,II.,III., i IV. mjesec 0,65 kn/m2 na dan
II ZONA: V.;VI.;VII.;VIII.; i IX. mjesec 0,65 kn/m2 na dan
X., XI.,XII.,I.,II.,III., i IV. mjesec 0,45 kn/m2 na dan

II
Ova Izmjena i dopuna Cjenika za zakup javnih površina stupa na snagu
danom donošenja, a objaviti će se u «Službenojm glasniku Općine Blato».
Klasa: 363-02/05-02/93
Ur. broj: 2138/02-01-05-1
Blato, 25. listopada 2005. godine
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Načelnik
Prof. Ivo Gavranić.

