Na temelju članka 29. Statuta Općine Blato (Sl. Glasnik Općine Blato 5/01, 1/02, 7/03
Općinsko vijeće Blato na svojoj 37. sjednici održanoj 29. srpnja 2004. godine, donijelo je
ODLUKU
O OPĆINSKOM PROTOKOLU
I.

UVODNE ODREDBE
Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se protokol Općine Blato za vrijeme državnih blagdana,
spomendanai neradnih dana, sukladno Zakonu o blagdanima, spomendanu I neradnim
danima u RH (N.N. br. 33/96), Zakonu o izmjenama I dopuni Zakona o blagdanima,
spomendanima I neradnim danimau RH (N.N. br. 96/01) I Statut Općine Blato (Sl.
Glasnik Općine Blato br. 3/94), te za vrijeme Tjedna Blata, Blatskog ljetai ostalih
manifestacijakoje se održavaju pod pokroviteljstvom Općinskog vijeća I Općinskog
poglavarstva Blato.
II

SVEČANE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA BLATO
Članak 2.

Svečana sjednica Općinskog vijeća Blato održava se prigodom Dana Općine Blato I
blagdana Sv. Vincence, 28. travnja.
Sukladno programu rada I potrebama Općinskog vijeća I Općinskog poglavarstva
svečane sjednice Općinskog vijeća Blato, održavat će se I u drugim prigodama sukladno
odlukama istih.
II.

PRIMANJA
Članak 3.
U Općini Blato organiziraju se sljedeća primanja:
1) Božićno-novogodišnje primanje za članove Općinskog vijeća, članove Općinskog
poglavarstva,predstavnike crkvene vlasti i vjerskih institucija, predstavnike
gospodarstva, ustanova, udruga građana I djelatnika Općine Blato održava se, 26.
prosinca u Vijećnici Općine Blato u 12. sati.
Prigodom primanja, najuispješnijim pojedincima i skupinama koji su u tekućoj
godini svojim rezultatima doprinjeli ugledu i afirmaciji općine Blato u športu,
kulturi, obrazovanju i ostalim djelatnostima, uručuje se nagrada I priznanje
Općinskog poglavarstva.

2) Primanja za najuspješnije učenike Osnovne škole Blato I Srednje škole Blato koji
su tijekom školske godine ostvarili najbolje rezultate u učenju I vladanju, te
postigli rezultate na državnim I županijskim natjecanjima te za njihove mentore,
na prijedlog Učiteljskog vijeća OŠ I Profesorskog vijeća SŠ, održava se u drugom
tjednu srpnja.
3) Primanje za djecu poginulih hrvatskih branitelja
Sukladno programu rada i potreba Općinskog vijeća I Općinskog poglavarstva,
primanja će se organizirati i u drugim slučajevima sukladno odlukama istih.
IV.

POLAGANJE VIJENCA PRED SPOMEN KRIŽ
Članak 4.

U znak sjećanja I zahvalnosti žrtvama palim za Hrvatsku, od njenog prvog
spomena do danas, predstavnici Općine Blato polažu vijenac u 9.30 sati na Spomen križ u
mjesnom groblju Svetog križa u Blatu prigodom:
- Dana antifašističke borbe
- Dana državnosti
- Dan pobjede I domovinske zahvalnosti
- Dana neovisnosti
- Spomendana na hrvatske žrtve u borbi za slobodu I nezavisnost-Blajburg
- Dan Hrvatskog sabora
- Dan Općine Blato
- Spomendan oslobođenja Blata od fašizma
1) Prigodom Dana anifašističke borbe, 22. lipnja, predstavnici Općine Blato polažu
vijenac I zapale svijeće pred Spomen križ.
2) Prigodom Dana državnosti, 25. lipnja, predstavnici Općine Blato uz nazočnost dva
kumpanjola VU “Kumpanjija” polažu vijenac I zapale svijeće pred Spomen križ uz
sviranje himne “Lijepa naša domovino” I mirozova te prigodni I komemorativni
program.
3) Prigodom Dana pobjede I domovinske zahvalnosti, 5. kolovoza, predstavnici
Općine Blato polažu vijenac I zapale svijećeuz sviranje himne I mirozovauz
prigodni komemorativni program.
4) Prigodom Dana neovisnosti, 8. listopada, predstavnici Općine blato polažu vijenac
I zapale svijeće pred Spomen križ.
5) Prigodom Spomendana na hrvatske žrtve u borbi za slobodu I nezavisnost, 15.
svibnja I Dana hrvatskog sabora, 30. svibnja, predstavnici Općine Blato polažu
vijenac I zapale svijeće pred Spomen križ.
6) Prigodom Spomendana osobođenja Blata od fašizm, 23. travnja, prestavnici
Općine Blato polažu vijenac I zapale svijeće pred Spomen križ.

7) Prigodom Dana Općine Blato, 28. travnja, predstavnici Općine Blato polažu
vijenac I zapake svijeće pred Spomen križ na spomen I zahvalnost svim
preminulim I poginulim Blaćanima, uz prigodni komemorativni program.
8) Prigodom Svih Svetih, predstavnici općune Blato polažu vijenac I zapale svijeće
pred Spomen križ, , u sklopu komemorativnog programa, pred početak Svete mise
u mjesnom groblju.
Predstavnici Općine Blato sudjeluju u komemoracijama koje organzira MUP RH I
MORH, obitelji poginulih branitelja, kao I drugim prigodama sukladno odlukama
Općinskog vijeća I Općinskog poglavarstva Blato.
V.

ISTICANJE ZASTAVE
Članak 5.

Tijekom godine, u radne I neradne dane, ističe se zastave Republike Hrvatske na zgradi
Općine Blato I na Zvonoku.
Članak 6.
Zavrijeme Državnih blagdana ističe se zastava Republike Hrvatske na jarbol ispred zgrade
općine I na jarbol u centru Potirne.
VI.

TJEDAN BLATA
Članak 7.

Tjedan Blata započinje svečanim dizanjem zastave Republike Hrvatske na jarbol ispred
zgrade općine uz sviranje himne Republike Hrvatske.
Zastavu RH na jarbol diže načelnik u pratnji predsjednika I potpresjednika Općinskog
vijeća, zamjenika načelnika, vijećnika I članova Pćinskog poglavarstva.
Iznimno odredbi stavka 2. ovog članka, načelnok je vlastan sukladno svojim ovlastima
imenovati osobu kojoj će u znak priznanja povjeriti dizanje zastave.
Zastava RH ističe se na jarbolu pred zgradom općine I u centru Potirne tijekom
trajanja Tjedna Blata, zaključno sa 02. svibnja.
VII. BLATSKO LJETO
Članak 8.
Blatsko ljeto traje od 16. srpnja do 15. kolovoza
Započinje svečanim dizanjem zastave Općine Blato.
Zastavu Općine Blato u prostor otvaranja Ljeta donose I na jarbol dižu predstavnici I
članovi kulturnih udruga, koje imenuje Općinsko poglavarstvo na prijedlog Izvršnog odbora
Blatskog ljeta.
Zastava se diže uz sviranje fanfara.
VIII. SVEČANI OPHODI I BUDNICE

Članak 9.
U prigodi obilježavanja Državnih blagdana I Dana Općine Blato, održavaju se svečani
ophodi glazbenih udruga ulicama Blata.
Glazbena udruga uključena je u općinski protocol od 1. sječnja da 31. prosinca:
1) Nova godina – ophod ulicama Blata uoči Nove godine 31. prosinca
2) Dan Općine Blato
- ophod ulicama uoči Dana Općine Blato, 27. travnja u 17 sati
- ophod ulicama Blata na dan Općine Blato 28. travnja u 8 satii 30 min.
4) Dan državnosti
- Ophod ulicama Blata uoči blagdana , 24. lipnja u 19 sati
- Ophod ulicama Blata na blagdan, 25. lipnja u 8 sati I 30 min.
5) Dan domovinske zahvalnosti
- ophod ulicama Blata uoči blagdana, 04. kolovoza u 19 sati
- opgod ulicama Blata na bagdan, 05. kolovoza u 8 sati I 30 min.
IX.

OPĆINE I GRADOVI PRIJATELJI
Članak 10.

Općina Blato, sukladno odluci Općinskog vijeća, potpisuje povelju o prijateljstvu s općinama
I gradovima u Republicu Hrvatskoj I inozemstvu, te istima upućuje poziv na svečane sjednica
Općinskog vijećaBlato prigodom Dana Općine Blato
Općine Blatpžo potpisala je povelju o prijateljstvu sa:
- Gradom Pakracom
- Općinom Okučani
- Općinom Szydlowo iz Poljske
X.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak11.

Protokol manifestacija I događanja koja nisu obuhvaćena ovom odlukom, održavaju se
u organizacijom ili pod pokroviteljstvom Općinskog vijeća ili Općinskog poglavarstva,
utvrdit će posebnom odlukom Općinsko poglavarstvo.
Članak12.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine
Blato”.
Klasa:021-05/04-02/37
Ur.broj:2138/02-02-04-1
Blato,29. srpnja 2004.gpdine
Općinsko vijeće
Predsjednik
Katija Favro,dipl.oec.

