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1. Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01,1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko vijeće
Blato na svojoj 26. sjednici održanoj 28. veljače 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa gospodarskog razvitka Općine Blato
za 2007. godinu

I.
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa gospodarskog razvitka Općine Blato za
2007. godini.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Blato».

Klasa: 021-05/08-03/6
Ur.br: 2138/02-02/1-08-1
Blato, 28. veljače 2008. godine
Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec. Katija Favro, v.r.
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA POTICANJA GOSPODARSKOG
RAZVITKA OPĆINE BLATO U 2007. GODINI
U izvješću o realizaciji programa poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato za
2007. godinu, osvrnut ćemo se prvenstveno na realizaciju programa mjera u poticanju
gospodarskog razvitka koje su u nadležnosti Općine Blato, dok će samo izvješće o stanju u
blatskom gospodarstvu biti posebna točka dnevnog reda, nakon što budu izrađena financijska
izvješća gospodarskih subjekata.
Krajem 2007. godine u Blatu je evidentirano 1342 zaposlenih, dok je istovremeno na
Zavodu za zapošljavanje bilo prijavljeno 204 nezaposlenih osoba, što predstavlja stopu
nezaposlenosti od 13,20%, koja je za 2,1% niža od stope koja je zabilježena u istom razdoblju
prošle godine.

1.

MJERE U POTICANJU GOSPODARSKOG RAZVITKA OPĆINE BLATO U 2007.
GODINI

Realizacija programa poticanja malog gospodarstva u 2007. godini temeljila se na
slijedećim poticajnim mjerama:
1.1
mjerama za poticanje zapošljavanja;
1.2.
zona malog gospodarstva;
1.3.
poticanje osnivanja novih tvrtki;
1.4.
nagrada poduzetniku sa najvećim brojem novozaposlenih osoba;
1.5.
nagrada najuspješnijem poduzetniku;
1.6. poticanje podizanja novih nasada vinograda;
1.7.
nagrada najuspješnijem privatnom iznajmljivaču;
1.1. Mjere u poticanju zapošljavanja
U 2007. godini, Općina Blato provodila je mjere u poticanju zapošljavanja, na način da
je za svaku novozaposlenu osobu sufinancirala 50% troškova plaće, te je dodatno odobravala
6000 kuna za svaku novozaposlenu osobu sa višom stručnom spremom i 12.000 kuna za
novozaposlenu osobu sa visokom stručnom spremom, uz obvezu da novozaposlena osoba
ostane u radnom odnosu najmanje dvostruko duže od vremena sufinanciranja. U 2007. godini
Općina Blato financirala je slijedeće tvrtke:
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Broj sufinanciranih osoba

Tvrtka
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Blato 1902 d.d.
Zidarski obrt «Prižba»
Frizerski salon «Nana»
Trgovina «Marina»
Trikop d.o.o.
Trgovina «Živo»
Građevinski obrt «Markota»
Pizzeria «Tinel»
Ivan Gradnja d.o.o.
Knjigovodstvo Bačić
Frizerski salon «Rina»
SVEUKUPNO

ukupno
11
1
1
1
3
1
1
4
1
1
1
26

2007
5
0
1
0
2
1
1
1
0
0
1
12

2006.
6
1
0
1
1
0
0
3
1
1
0
14

Broj 2

Iznos sufinanciranja
u 2007. godini
125.894,64
6.511,29
59.280,00
8.316,00
33.737,10
7.209,86
22.558,85
28.829,75
6.188,91
19.165,51
3.600,00
321.291,91

U programu poticanja zapošljavanja sudjelovalo je 10 pravnih i fizičkih osoba, te je
zaključeno 11novih ugovora o sufinanciranju zapošljavanja, dok se iznos sufinanciranja odnosi
i na ugovore zaključene u 2006.godini, a po kojima su financijske obveze nastale u 2007.
godini.
U sklopu mjere poticanja zapošljavanja u 2007. godinu utrošeno je 321.291,91 kuna,
što u odnosu na 2006. godinu predstavlja indeks od 70,95, odnosno smanjenje od 29,05%.
Pored sufinanciranja u visini od 50% troškova plaće, Općina Blato dodatno je
sufinancirala osobe sa višom i visokom stručnom spremom, te program sufinanciranja
samozapošljavanja. U 2007.godini, kod fizičkih osoba koje zadovoljavaju uvjete Programa,
uposlene su dvije osobe sa visokom stručnom spremom.

Broj sufinanciranih osoba
Iznos sufinanciranja

2003. g.
(30%)
24
125.297,48

2004. g.
(30%)
25
193.845,00

2005. g.
(40%)
32
409.228,00

2006. g.
(40%)
38
452.855,27

2007. g.
(50%)
12
321.291,91

1.2.Stvaranje poduzetničke zone
Ulaganja u poduzetničku zonu u 2007. godini iznose 613.793,02 kuna i odnose se na
slijedeće aktivnosti:
1. Elektrifikacija poduzetničke zone
2. Projekt infrastrukturnog opremanja pod. zone
3. Otkup zemljišta
4. Studija ekonomske opravdanosti pod. zone

316.574,02 kn
231.800,00 kn
47.180,00 kn
18.239,00 kn

1.3. Poticanje osnivanja novih tvrtki
Iznos za sufinanciranje samozapošljavanja u visini od 9.600,00 kuna sadržan je u iznosu
za sufinanciranje zapošljavanja, a odnosi se na 2 tvrtke koje su svoje poslovanje započele u
2007. godini, a njihovi vlasnici su prethodno bili na evidenciji Zavoda za zapošljavanja.
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1.4 Nagrada poduzetniku sa najvećim brojem novozaposlenih osoba
U 2007. godini, Građevinski obrt Čerin dodijeljena je nagrada kao poduzetniku sa
najvećim brojem novozaposlenih osoba (12 novozaposlenih osoba).Za navedeno zapošljavanja
korisnik nije koristio mjere u sufinanciranju zapošljavanja. Poduzetniku je pripala novčana
nagrada od 18.000,00 kuna, koja je na zahtjev korisnika uplaćena u humanitarne svrhe.
1.5. Nagrada najuspješnijem poduzetniku
Općinsko poglavarstvo Blato u 2007. godini nagradu za najuspješnijeg poduzetnika
dodijelilo je Radež d.d.., kojemu je pripala i novčana nagrada u visini od 15.000 kuna, koja je
na zahtjev korisnika uplaćena u humanitarne svrhe. Priznanje je dodijeljeno na temelju
poslovnih rezultata iz 2006. godine, u kojoj je zabilježena dobit u visini od 1.881.045 kuna.
1.6. Poticanje podizanja novih nasada
U 2007. godini podneseno je 15 zahtjeva za ostvarivanje poticaja za nove nasade
vinograda, koji su se odnosili na 24220 trsova vinove loze i koji su se u cijelosti realizirali. Za
poticaj za nove nasade vinograda utrošeno je 72.660 kuna.
U 2007. godini podnesena su 11 zahtjeva za ostvarivanje poticaja za krčenje
neobrađenog poljoprivrednog zemljišta u svrhu podizanja novih nasada maslinika, a, ukupno
obrađena površina iznosi 41876 m2. Iz Općinskog proračuna za 2007. godinu utrošeno je
50251,60 kuna.
Pored toga, Općina Blato u suradnji sa Blato 1902 Blato d.d. izvršila je nabavku
subvencioniranih sadnica maslina, za koju je namjenu u 2007. godini utrošeno 27.310,92 kuna.
Sveukupno za provedbu ovih mjere iz Proračuna za 2007. godinu utrošeno je
150.222,52 kuna.

Broj podnesenih zahtjeva
za lozu osoba
Iznos sufinanciranja za
nove nasade loze
Subvencioniranje sadnica
maslina
Broj podnesenih zahtjeva
za krčenje zemljišta
Iznos sufinanciranja za
krčenje zemljišta

2003. g.
1 loza = 1
kuna

2004. g.
1 loza = 1
kuna

2005. g.
1 loza = 2 kune
1m2 isk.zem=1 kn

2006.g.
1 loza=2 kune
1m2 isk.zem=1
kn

2007. g.
1 loza =3 kn
1m2 isk.zem=1,2
kn/m2

3

5

29

14

15

1400,00

24.592,00

192.200,00

49.760,00

72.660,00

12.200,00

8.038,00

16.661

25.420,01

27.310,92

-

-

28

18

11

-

-

60.157,00

65.084,00

50.251,60

1.7. Nagrada najuspješnijem privatnom iznajmljivaču
Općinsko poglavarstvo Blato, u 2007. godini nagradu za najuspješnijeg privatnog
iznajmljivača, na prijedlog Turističke zajednice Općine Blato, a na temelju ostvarenog broja
noćenja i vrednovanjem drugih kriterija u turističkoj sezoni 2007., dodijelilo je obitelji Katice i
Jakova Šeparović, kojoj je pripala i novčana nagrada u visini od 5.000 kuna.
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REKAPITULACIJA REALIZACIJE PROGRAMA GOSPODARSKOG
RAZVITKA U 2007. GODINI
Red.b
roj

Mjere poticanja gospodarskog
razvitka

3.1.

PROGRAM POTICANJA
ZAPOŠLJAVANJA

3.1.1.
3.1.2.

Program sufinanciranja zapošljavanja
Program sufinanciranja
samozapošljavanja
Program sufinanciranja osoba sa
višom i visokom stručnom spremom
Poticanje osnivanja novih tvrtki

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5

Nagrada poduzetniku sa najvećim
brojem novozaposlenih osoba

Visina
osiguranih
sredstava u 2007.
godini

Realizacija u
2007. godini

Postotak
realizacije

340.000

339.291,91

99,79

290.000
20.000

321.291,91
9.600,00

110,79
48,00

10.000

8.684,52

86,84

-

-

20.000

18.000,00

90,00

253.000

249.602,52

98,66

3.2.

OSTALE MJERE U
GOSPODARSTVU

3.2.1

Poticanje podizanja novih nasada
vinograda i maslinika
Osiguranje poljoprivrednih kultura
Program razvitka seoskog prostora
Segmentiranje tržišta i ispitivanje
potrošačkih stavova
Sufinanciranje obrazovanja odraslih za
potrebe gospodarstva
Nagrada najuspješnijem poduzetniku
Nagrada najuspješnijem privatnom
iznajmljivaču

155.000

150.222,52

96,92

78.000
-

79.380,00
-

101,77
-

-

-

-

15.000
5.000

15.000,00
5.000,00

100,00
100,00

3.3.

INVESTICIJSKA ULAGANJA
U GOSPODARSTVU

620.000

613.793,02

98,99

3.3.1.

Poduzetnička zona «Krtinja»

620.000

613.793,02

98,99

1.213.000 1.202.687,45

99,15

3.2.2.
3.2.3.
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7

UKUPNO

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
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Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01,1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko vijeće Blato
na svojoj 26. sjednici održanoj 28.veljače 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa kapitalnih infrastrukturnih
ulaganja na području općine Blato u 2007. godini

I.
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa kapitalnih infrastrukturnih ulaganja na
području općine Blato u 2007. godini.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Blato».

Klasa: 021-05/08-03/7
Ur.br: 2138/02-02/1-08-1
Blato, 28. veljače 2008. godine

Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec. Katija Favro, v.r.
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH
ULAGANJA OPĆINE BLATO U 2007. GODINI

1. UVOD
Izvješće obuhvaća sve realizirane investicije Općine Blato tijekom 2007. godine.
U izvješću navodimo investicije koje su se financirale 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 ulaganjem gore navedenih
subjekata.
2. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH ULAGANJA U
2007. godini
2.1. Dovršetak izgradnje Doma umirovljenika u Blatu
Ukupan iznos izvođenja svih građevinskih radova samog objekta, prema ugovoru iznosi
11.688.843,99 kuna. Nakon sklapanja aneksa ugovora koji iznosi 2.287.615,13 kuna,
ukupan iznos svih radova samog objekta iznosi 13.976.459,12 kuna.
U protekloj godini ugovoreni su i izvršeni naknadni radovi čija ukupna vrijednost (osnovni
ugovor + aneks) iznosi 1.449.741,48 kuna. Izvršeno je i opremanje objekta za što je
izdvojeno 1.751.022,08 kuna. Naknadni radovi i opremanje financirani su sredstvima
Ministarstva mora, turizma prometa i razvitka. Također je ugovoreno obavljanje nadzora
nad izvođenjem naknadnih radova i opremanjem za što je izdvojeno 61.209,28 kuna iz
Proračuna Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka. Nakon toga izvršeni su
bojadisarski radovi vanjske stolarije za što su također osigurana sredstva iz Ministarstva
mora, turizma, prometa i razvitka u iznosu od 42.700,00 kuna. Također je izvršena nabavka
sitnog inventara za što je iz Proračuna Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi izdvojeno
242.071,33 kuna. Također je sredstvima Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi financiran
priključak električne energije u iznosu od 114.110,00 kuna.
Slijedom gore navedenog i ostalih manjih izdataka, u protekloj godini je iz Proračuna
Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka izdvojeno 3.329.414,22 kuna.
2.2. Odvodnja oborinske vode iz centra Blata
U protekloj godini proveden je natječaj i ugovorena je za izradu dodatne projektne
dokumentacije za oborinsku kanalizaciju iz centra mjesta Blata za što će se u 2008. godini
izdvojiti sredstva u iznosu od 158.600,00 kuna sa PDV-om.
2.3. Uređenje centra Prižbe
-

Uređenje rive i plaže

Tijekom proteklih godina izvršeno je uređenje rive, te su postavljene dvije kamene pokretne
kućice.

8

29. veljače 2008.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 2

Izrađen je projekt uređenja plaže, prema kojem će se izgraditi lungo mare uzduž cijele
plaže, postavit će se javna rasvjeta i izvršiti dodatna manja uređenja na plaži. Da bi se
ishodila lokacijska dozvola i izvršili radovi prema izrađenom projektu potrebno je donijeti
UPU za južni priobalni dio Općine Blato.
-

asfaltiranje županijske ceste Blato-Prižba-Brna (ŽC 6223)

Za asfaltiranje cesta na području Prižbe (ŽC 6223) u protekloj je godini izdvojeno
1.174.812,91 kuna, međutim ova se investicija još nije realizirala, budući još nisu završeni
svi radovi na polaganju kabela od TS Prižba III do TS Prišćapac.
-

Izgradnja športskih terena u predjelu Ravno

U postupku je rješavanje imovinsko pravnih poslova za dvije parcele u predjelu Ravno,
koje bi se pripojile ostalom zemljištu u vlasništvu Općine Blato, te bi se formirala parcela
ukupne površine 1.800,00 m2. Na tom zemljištu planira se izgradnja športskih terena. U
tijeku su imovinsko pravni poslovi koji se moraju izvršiti kako bi se otkupile spomenute
parcele. U tijeku je izrada idejne dokumentacije za izgradnju športskih terena, uređenje
okoliša i izgradnju pratećih sadržaja.
-

Projektna dokumentacija za lungo mare

U protekloj godini nije došlo do početka realizacije ove investicije (ugovaranje izrade
geodetskih podloga i elaborata za ishođenje lokacijske dozvole). U protekloj godini
proveden je natječaj za izradu projektne dokumentacije – izrada geodetskih podloga i izrada
elaborata za ishođenje lokacijske dozvole, međutim zbog velikih razlika u cijeni ponuda,
natječaj je poništen.
-

Maritimna zaštita luke Prižba

Tijekom proteklih godina započeo je postupak maritimne zaštite luke Prižba. U tom smislu
ugovorena je izrada idejnog projekta za što je izdvojeno 241.560,00 kuna sa PDV-om.
Idejna dokumentacija obuhvatit će: predhodne i istražne radove, maritimni aspekt i
koncepcijsko rješenje uređenja obalnog pojasa i idejni projekt uređenja dijela obalnog
pojasa – dogradnja sportske luke. Nakon donošenja UPU-a južnog priobalnog dijela Općine
Blato zatražit će se lokacijska dozvola.
-

Postavljanje kandelabera od TS Gršćica do Ravnog

Izrađen je idejni projekt za postavljanje kandelabera od TS Gršćica do predjela Ravno i
izgradnju trotoara. Ishođenje lokacijske dozvole je pri kraju, nakon čega će se prići izradi
glavnog projekta za što će se iz Proračuna Općine Blato u 2008. godini izdvojiti 50.000,00
kuna.
2.4. Poduzetnička zona Krtinja
Tijekom protekle godine izrađena je stručna podloga za ishođenje lokacijske dozvole za što
je izdvojeno 231.800,00 kuna sa PDV-om iz Proračuna Ministarstva gospodarstva, rada i
poduzetništva.
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Također, su izvršeni radovi na iskopu, te nabavci i polaganju niskonaponskog kabela za
što je izdvojeno 279.919,12 kuna sa PDV-om.
Za otkup građevinskog zemljišta u zoni izdvojeno je 47.180,00 kuna iz Proračuna Općine
Blato.
Izrađena je studija ekonomske opravdanosti poduzetničke zone za što je izdvojeno, također
iz Proračuna Općine Blato 18.239,00 kuna.
U 2007. godini za poduzetničku zonu ukupno je utrošeno 548.374,02 kuna iz Proračuna
Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.
U protekloj godini podnesen je i zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju
infrastrukture u zoni.
2.5. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste Gršćica – Vinačac
U protekloj godini izrađen je elaborat za ishođenje lokacijske dozvole za što je iz
Proračuna Općine Blato izdvojeno 204.960,00 kuna sa PDV-om. U tijeku je ishođenje
lokacijske dozvole.
U listopadu protekle godine ugovoreno je obavljanje geodetskih poslova (pripremni radovi,
izrada parcelacijskog elaborata i iskolčenje lomnih točaka parcelacijske linije) za što će se iz
Proračuna Općine Blato izdvojiti 241.562,93 kune sa PDV-om. Do kraja 2007. godine ukupno
je utrošeno 384.302,93 kuna za ovu investiciju.
2.6. Vodoopskrba Karbuna
Tijekom 2006. godine izvršena je vodoopskrba Karbuna, te su izvršeni vodovodni priključci za
sve kuće od Gršćice do Zaglava.
U 2007. godini izvršeno je asfaltiranje ceste na dionici od Zaglava do kraja Karbuna u ukupnoj
duljini od 1.600,00 m za što je izdvojeno ukupno 1.000.000,00 kuna iz Proračuna Općine Blato
i iz Fonda za regionalni razvoj.
2.7. Izgradnja ceste od groblja Sv. Križa do Krtinje
Tijekom protekle godine izrađen je elaborat za ishođenje lokacijske dozvole, za što je iz
Proračuna Općine Blato izdvojeno 85.400,00 kuna sa PDV-om, te je podnesen zahtjev za
ishođenje lokacijske dozvole. Izvršena je procjena zemljišta koje je potrebno otkupiti od
stranaka, a u tijeku su pregovori sa vlasnicima parcela od kojih će se otkupiti potrebno
zemljište.
Ugovorena je izrada parcelacijskog elaborata za što će se iz Proračuna Općine Blato izdvojiti
14.640,00 kuna sa PDV-om.
2.8. Dovršetak izgradnje regionalnog vodovoda
U listopadu 2006. godine započeli su radovi na dionici Račišće – Babina, a preostaje još
cjevovod od c. s. Smokvica do Blata. Time će glavni tranzitni cjevovodi obuhvatiti sva veća
mjesta na otoku.
Za ovu investiciju je u 2007. godini iz Proračuna Općine Blato smanjeno je izdvajanje sa
250.000,00 kuna na 45.125,42 kuna za potrebe otkupa zemljišta na trasi vodovoda.
2.9. Projekt odvodnje otpadnih voda
U protekloj godini izrađen je idejni projekt koji se odnosi na naselje Blato i sjevernu obalu
Općine Blato, a u siječnju 2008. godine ishođena je lokacijska dozvola.
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Ugovorena je izrada glavnog projekta koja će se financirati sredstvima Hrvatskih voda i Općine
Blato putem Eka d.o.o, a vrijednost glavnog projekt iznosi 885.000,00 kuna. Prema pristiglim
privremenim situacijama izvršena je uplata izrađivaču projekta u iznosu od 420.000,00 kuna. U
srpnju ove godine očekuje se završetak izrade glavnog projekta, nakon čega će se podnijeti
zahtjev za ishođenje građevne dozvole.
2.10.Rekonstrukcija ceste Popov ratak – spoj sa državnom cestom D 118
Tijekom proteklih godina ishođena je lokacijska dozvola, izrađen je parcelacijski elaborat i u
tijeku su imovinsko pravni poslovi – uknjižbe.
U protekloj godini izrađen je glavni projekt i izvršena preostala uplata izrađivaču projekta,
prema okončanoj situaciji u iznosu od 17.604,60 kuna sa PDV-om.
U rujnu 2007. godine podnesen je zahtjev za građevnu dozvolu.
2.11.Uređenje nerazvrstanih cesta
Općina Blato je u 2007. godini izdvojila 2.439.948,88 kuna sa PDV-om za uređenje
nerazvrstanih cesta na području općine Blato.
Izvršeno je asfaltiranje nerazvrstane ceste Morkan – Lukovi doci – Prižba u ukupnoj duljini od
3,0 km i asfaltiranje od Gršćice do uvale Duboka u ukupnoj duljini od 570,00 m. U protekloj
godini utrošena su financijska sredstva i za redovno održavanje nerazvrstanih cesta.
2.12.Izrada projektne dokumentacije za proširenje ceste Sitnica – Karbuni
Tijekom proteklih godina ugovorena je izrada projektne dokumentacije za proširenje ceste
Sitnica – Karbuni. Ugovorena cijena iznosila je 305.000,00 kuna sa PDV-om.
Za ovu investiciju osigurana su sredstva u Državnom proračunu.
U protekloj godini izrađen je idejni projekt, te je u travnju podnesen zahtjev za ishođenje
lokacijske dozvole.
U 2005. godini došla je na naplatu prva privremena situacija u iznosu od 195.200,00 kuna sa
PDV-om, dok će preostali iznos od 109.800,00 kuna po završetku izrade glavnog projekta.
2.13.Izrada projektne dokumentacije uređenja «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 izdvojeno 36.000,00
kuna.
Ovim uređenjem parka planira se izvršiti sanacija postojećeg bilja i sadnja novog bilja, bolje
osmišljavanje pješačkih staza, rasvjeta parka, postavljanje novih klupa i postavljanje parkovne
igraonice za djecu.
Ishođena je lokacijska dozvola, a nakon izrade glavnog projekta ishodit će se građevna dozvola
i započeti sa realizacijom projekta.
2.14.Izrada projektne dokumentacije za sanaciju deponija Sitnica
Izrađena je idejna dokumentacija uključujući i Studiju utjecaja na okoliš. Ishođenje lokacijske
dozvole se očekuje u ožujku ove godine.
U ovoj godini očekuje se završetak izrade glavnog i izvedbenog projekta za što su osigurana
sredstva u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 468.340,00 kuna.
U protekloj godini financiralo se probijanje ceste ispod deponija u dužini od 1000 m i trasiranje
podzemne vode za što je ukupno izdvojeno 227.530,00 kuna.
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2.15.Izrada idejne dokumentacije za uređenje obalnog pojasa luke Prigradica
U 2006. godini ugovorena je izrada idejne dokumentacije uređenja obalnog pojasa luke
Prigradica.
Projekt obuhvaća maritimni aspekt i koncepcijsko rješenje luke Prigradica (izgradnja novog
lukobrana).
Ukupna ugovorena cijena iznosi 183.000,00 kuna sa PDV-om za što su se u Proračunu Općine
Blato za 2007. godine osigurala sredstva.
2.16.Cjevovod kroz tunel do Bristve
Tijekom proteklih godina započeti su radovi na polaganju cjevovoda od polja «Blato» kroz
tunel do Bristve. Do sada su izvršeni svi radovi. Općina Blato je financirala izradu i montažu
nosača za cijevi u iznosu od 601.458,78 kuna. Hrvatske vode financirale su nabavku cijevi u
iznosu od 500.000,00 kuna, a Vodovod d.o.o. financirao je polaganje cjevovoda u iznosu od
200.000,00 kuna.
2.17.Izgradnja mjesnog parkirališta i igrališta za male športove
Tijekom 2006. godine Općina Blato je započela projekt izgradnje mjesnog parkirališta i
igrališta za male športove na prostoru istočno od nogometnog igrališta NK Zmaj.
Izrađena je projektna dokumentacija za što je izdvojeno 113.460,00 kuna. U protekloj godini iz
Proračuna Općine Blato isplaćeno je projektantu prema okončanoj situaciji 76.860,0 kuna sa
PDV-om.
2.18.Izrada projektne dokumentacije za galeriju i muzej
Općina Blato je u 2006. godini izvršila otkup dijela kuće u centru mjesta Blata za što je iz
Proračuna Općine Blato izdvojeno 800.000,00 kuna.
Prostor kuće površine 297,00, što uključuje površinu prizemlja, prvog kata i dijela visokog
potkrovlja, namijenit će se galeriji za stalni postav slika, naše pokojne akademske slikarice
Nataše Cetinić, te izložbeni prostor za čuvanje bogate kulturne baštine Općine Blato.
Ugovorena je izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za adaptaciju i uređenje prostora,
za što će se iz općinskog proračuna izdvojiti 108.580,00 kuna sa PDV-om. U protekloj godini
izrađen je idejni projekt i izvršena je uplata u iznosu od 32.940,00 za izradu projekta te je
podnesen je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole.
2.19.Elektrifikacija Žukove
Općina Blato je u 2007. godini planirala izvršiti iskop kanala za postavljanje energetskog
kabela od TS Naplovac do Žukove.
Budući, DP Elektrojug nije osigurao sredstva za nabavku i postavljanje energetskog kabela,
ova investicija se nije mogla realizirati u 2007. godini.
2.20.Dovršetak izgradnje potpornog zida i ulice br. 33. i komunalno uređenje mjesta
Krajem 2006. godine ugovoren je dovršetak izgradnje potpornog zida u ulici br. 33., te u ulici
32. do ulice br. 1. i asfaltiranje preostalog dijela 33. ulice. Radovi su započeli krajem 2006.
godine, završeni su u svibnju 2007. godine, a ukupan iznos od 1.727.213,69 kuna sa PDV-om
financiran je sredstvima Proračuna Općine Blato.
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2.21.Izmjena i dopuna PPUO Blato
U protekloj godini na Općinskom vijeću donesena je Izmjena i dopuna PPUO Blato kojom smo
izvršili usklađenje plana sa Uredbom o zaštiti i uređenju obalnog područja mora.
Nakon donošenja plana prema okončanoj situaciji izvršena je uplata od 59.096,00 kuna
izrađivaču plana.
2.22.Sanacija krovišta crkve Svih Svetih u Blatu
Tijekom 2006. godine izvršena je sanacija krovišta crkve Svih Svetih u Blatu za što je iz
proračuna Općine Blato izdvojeno 100.000,00 kuna.
2.23.Dovršetak uređenja pozornice Doma Kulture
Tijekom 2006. godine izvršeno je uređenje pozornice – rekonstrukcija unutarnjeg dijela
pozornice, zbog dotrajalosti konstrukcije i podnice za što je utrošeno 250.000,00 kuna.
U 2007. godini dovršeni su građevinski radovi u vrijednosti od 75.640,00 kuna.
Postavljena je nova rasvjeta za što je, također iz općinskog proračuna izdvojeno 100.000,00
kuna.
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1. FINANCIRANJE PROGRAMA KAPITALNIH

INFRASTRUKTURNIH ULAGANJA ZA 2007. GODINU

INVESTICIJA

1.
2.

3.

Dovršetak izgradnje Doma
umirovljenika
Odvodnja oborinskih voda iz
centra Blata
Uređenje centra Prižbe:
-uređenje rive i plaže,
-izgradnja športskih terena,
-projektna dokumentacija za
lungo mare,
- maritimna zaštita luke Prižba
- postavljanje kandelabra od TS
Gršćica do Ravnog
-asfaltiranje ŽC ceste GršćicaPrižba

4.

Poduzetnička zona Krtinja

5.

Izrada projektne dokumentacije
za cestu Gršćica - Vinačac

6.

Vodoopskrba Karbuna

7.
8.
9.
10.
11.

13.
14.

Izgradnja ceste od groblja Sv.
Križa do Krtinje
Dovršetak izgradnje regionalnog
vodovoda
Projekt odvodnje otpadnih voda
Rekonstrukcija ceste Popov
ratak – spoj sa državnom cestom
D 118
Uređenje nerazvrstanih cesta
Izrada projektne dokumentacije
za proširenje ceste SitnicaKarbuni
Izrada projektne dokumentacije
uređenja Velog parka
Izrada projektne dokumentacije

Visina sredstava u
kunama

IZVORI FINANCIRANJA

3.329.414,22 Ministarstvo mora, turizma,
prometa i razvitka,
Ministarstvo zdravstva i
356.181,33 socijalne skrbi
Ministarstvo mora, turizma,
prometa i razvitka

241.000,00

1.174.812,91
47.180,00 Općina Blato,
18.239,00
548.374,02 Ministarstvo gospodarstva,
rada i poduzetništva
Ministarstvo mora, turizma,
384.302,93 prometa i razvitka i Općina
Blato
Fond za regionalni razvoj i
Ministarstvo poljoprivrede,
1.000.000,00
šumarstva i vodnog
gospodarstva
45.125,42 Općina Blato
Hrvatske vode, Općina Blato
17.604,60 Općina Blato
2.439.948,88

Ministarstvo mora, turizma,
prometa i razvitka

Općina Blato
227.530,00 Općina Blato
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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za sanaciju deponija Sitnica
Izrada idejne dokumentacije za
uređenje obalnog pojasa luke
Prigradica
Cjevovod kroz tunel do Bristve
Izrada projektne dokumentacije
za izgradnju mjesnog
parkirališta i igrališta za male
športove
Izrada projektne dokumentacije
za galeriju i muzej
Elektrifikacija Žukove
Nastavak izgradnje potpornog
zida i ul. br. 33.
Izmjena i dopuna PPUO Blato
Sanacija krovišta crkve Svih
Svetih
Pozornica u velikoj dvorani
Doma kulture
UKUPNO:

SVEUKUPNO
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183.000,00 Općina Blato
601.458,78 Ministarstvo mora, turizma,
prometa i razvitka
76.860,00 Općina Blato
32.940,00 Općina Blato
1.727.213,69 Općina Blato
59.096,00 Općina Blato
100.000,00 Općina Blato
125.640,00
50.000,00
2.482.898,71
10.303.023,07

Općina Blato
Ministarstvo kulture
Općina Blato
Državni proračun i ostali izvori
financiranja

12.785.921,78
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
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Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01,1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko vijeće Blato
na svojoj 26. sjednici održanoj 28. veljače 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture i
opsega radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta na području Općine Blato za
2007. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture i
opsega radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta na području Općine Blato za 2007.
godinu.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Blato».

Klasa: 021-05/08-03/8
Ur.br: 2138/02-02/1-08-1
Blato, 28. veljače 2008. godine

Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec. Katija Favro, v.r.
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I OPSEG RADOVA ODRŽAVANJA UREĐENOG
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA:
Ručno pometanje javnih površina u središtu mjesta, prikupljanje i odvoz komunalnog otpada i
izdvojeno skupljanje otpada vrši se redovno prema «Planu i programu EKO-a d.o.o.», a u
ljetnim mjesecima uključena su dva kamiona na navedenim poslovima.
Planirano
a) ručno pometanje javnih površina:
djelatnika 3 x 2016 sati = 6048 sati
b) ručno pometanje javnih površina
(Prižbe i Prigradice) djelatnika 2 x 120 sati

150.000,00
10.000,00

Ostvareno
100.000,00
-

c) prikupljanje i odvoz komunalnog otpada:
djelatnika 3 x 2555 sati = 7665 sati

240.000,00

241.000,00

d) prikupljanje i odvoz glomaznog otpada:
djelatnika 3 x 40 sati = 120 sati

35.000,00

35.000,00

100.000,00

90.000,00

e) izdvojeno skupljanje korisnog otpada
djelatnik 2x 864 = 1728 sati
k) reciklažno dvorište (najam + el.en)

-

25.620,00

l) utrošak goriva

70.000,00

m) održavanje deponija:
djelatnik 1 = 2229 sati
djelatnik - sezonac = 600 sati
djelatnik na dezinsekciji = 40 sati
djelatnik na buldozeru = 300 sati
intervencije DVD-a
gašenje požara bioalgama

52.000,00
11.000,00
6.000,00
-

47.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
64.817,00
50.000,00

5.000,00

5.000,00

200.000,00

136.850,63

p) kredit kamiona-kipera

65.000,00

75.938,11

r) nabavka kontejnera

35.000,00

-

-

630.000,00

n) poslovi na pranju središta mjesta
o) kredit kamiona smećare

s) nabavka čistilice
t) održavanje Plokate (Blatsko ljeto)
Ukupno:

9.000,00
988.000,00

103.727,91

5.000,00
1.629.953,65
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2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA:
Redovito se vrši održavanje klupa i prometnih znakova u smislu bojanja i zamjene drvenih
elemenata, te zamjena dotrajalih i postavljanje novih prometnih znakova i bojanje pragova za
usporavanje.
Planirano
Ostvareno
a) održavanje javnih prometnih površina i
javnih cesta, te okomite i vodoravne signalizacije:
djelatnik 1 = 120 sati
10.000,00
13.500,00
b) prometni znakovi, smeđa signalizacija

-

3.429,51

c) održavanje i upravljanje ribarnicom i tržnicom:
djelatnik 1 = 996 sati

29.000,00

27.560,00

d) održavanje i upravljanje stambenom zgradom:
djelatnik 1 = 150 sati

5.000,00

4.500,00

100.000,00
144.000,00

48.989,51

e) sanacija krovišta na tržnici
Ukupno:

3. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA:
Održavanje javno-zelenih površina uključuje orezivanje i čišćenje nasada, proljetno okopavanje
i zalijevanje, košenje travnjaka, obnova i popuna nasada, te sezonska sadnja i preventivna
zaštita lipa od pepelnice i gubara.
Planirano
Ostvareno
a) održavanje drvoreda lipa:
djelatnika 3 x 140 sati = 420 sati
10.000,00
10.000,00
b) održavanje zelenih površina :
djelatnika 2 x 600 sati = 1200 sati

35.000,00

35.000,00

c) održavanje dječjeg igrališta:
djelatnika 1 = 120 sata

3.000,00

2.800,00

d) održavanje lipa na plokati:
djelatnik 1 = 60 sati

1.500,00

1.500,00

e) održavanje ostalih javnih
zelenih površina, šetališta i staza:
djelatnika 2 x 92 sata = 184 sata

5.000,00

5.000,00

f) potrošnja vode za zalijevanje zelenih površina

7.000,00

7.478,22

30.000,00
91.500,00

46.183,80
107.962,02

g) sadnja, lipa, cvijeća i ukrasnog zelenila
Ukupno:

4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE:
Upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete osigurava kontinuirano funkcioniranje
javne rasvjete uključujući podmiru troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih
površina.
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Planirano
a) održavanje javne rasvjete:
djelatnika 2 x 250 sati = 500 sati
b) postavljanje blagdanskog osvjetljenja:
djelatnika 2 x 64 sata = 128 sati
c) troškovi el. energije
d) elektro materijal
Ukupno:

Broj 2

Ostvareno

70.000,00

58.020,09

8.000,00

8.000,00

330.000,00

199.211,33

408.000,00

27.956,04
293.187,46

5. ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH KANALA:
Održavanje kišnih slivnika, taložnica i odvodnih kanala vrši se prema potrebi, a generalno
čišćenje se obavlja prije jesenskih kiša. Na melioracijskim kanalima u blatskom polju izvršiti
će se dvokratna košnja trave uz redovno čišćenje šiblja i nanosa, uključujući poslove
vodočuvarske službe tokom cijele godine.
Planirano
Ostvareno
a) održavanje slivnika i odvodnih kanala:
djelatnik 1 = 160 sati
3.500,00
3.500,00
b) održavanje taložnica i upojnog bunara na Zlinjama:
djelatnika 3 x 90 sati = 270 sati

6.000,00

6.000,00

c)održavanje jaraka i melioracijskog kanala-polje Blato:
djelatnika 2 x 750 sati = 1500 sati
Ukupno:

31.500,00
41.000,00

31.500,00
41.000,00

6. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA:
Podrazumijeva nadzor nad stanjem nerazvrstanih cesta redovnom i izvanrednom kontrolom,
održavanje kolnika i pločnika, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste.
Planirano
Ostvareno
a) djelatnika 3 x 240 sati = 720 sati
18.000,00
17.000,00
b) sanacija kolnika i pločnika
Ukupno:

1.00.000,00
118.000,00

99.105,65
116.105,65

Planirano
55.000,00

Ostvareno
53.000,00

5.000,00
60.000,00

5.000,00
58.000,00

7. ODRŽAVANJE GROBLJA:
a) jedan djelatnik 2010 sati
b) održavanje «Starog groblja» 2 x godišnje
Ukupno:
8. SANACIJA DEPONIJA «SITNICA»
a) otkup zemljišta
b) glavni projekt

Planirano
1.000.000,00
80.000,00

Ostvareno
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-

d) trasiranje podzemne vode na odlagalištu

-

86.864,00

e) izrada protupožarnog puta

-

130.000,00

f) izrada protupožarnog pojasa

-

25.000,00

g) nabavka kompaktora
Ukupno:

1.140.000,00

630.000,00
871.864,00

9. OSTALO ODRŽAVANJE:
a) protupožarna zaštita

Planirano
290.000,00

Ostvareno
261.068,50

b) dekorativni elementi

10.000,00

33.185,41

c) košarice za smeće

6.000,00

2.550,00

d) održavanje plaža

16.000,00

25.000,00

e) najam kemijskih WC-a

22.000,00

19.500,00

f) izgradnja javnog WC-a
g) najam auto košare
h) radovi na satu zvonika
Ukupno:
SVEUKUPNI TROŠKOVI:

50.000,00

1.050,00

-

4.734,65

394.000,00

14.137,71
361.226,27

3.334.500,00

3.528.288,56

U realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture sudjelovali su Općina Blato,
EKO d.o.o., Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost i Općina Vela Luka:
Općina Blato
EKO d.o.o.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Općina Vela Luka
UKUPNO:

1.701.740,40
560.287,91
550.000,00
468.340,00
247.920,25
3.528.288,56 kn

___________________________________________________________________________________

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
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Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01,1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko vijeće Blato
na svojoj 26. sjednici održanoj 28. veljače 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi na
području općine Blato za 2007. godinu

I.
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi na području općine
Blato za 2007. godinu.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Blato».

Klasa: 021-05/08-03/9
Ur.br: 2138/02-02/1-08-1
Blato, 28. veljače 2008. godine
Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec. Katija Favro, v.r.
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA
PODRUČJU OPĆINE BLATO U 2007. GODINI
1. UVOD
Za javne potrebe u kulturi na području općine Blato tijekom 2007. godine izdvojeno je
1.094.102,36 kuna. Sredstvima se sufinancirao rad Narodne knjižnice Blato, programi
kulturnih društava i udruga, manifestacije pod pokroviteljstvom Općine Blato, kao i one izvan
pokroviteljstva, te dio sredstava za investicijska ulaganja u objekte i opremu u kulturi i dio za
sredstava za izdavačku djelatnost koja je od posebnog interesa za općinu Blato.
Dio sredstava potrebnih za financiranje javnih potreba u kulturi u 2007. godini osiguran
je iz Proračuna općine Blato, dok su dio sredstava donacije Ministarstva kulture i sredstva
Županije Dubrovačko-neretvanske.
2. REALIZACIJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2007. GOD.
2.1 Rad ustanova i djelatnosti u temeljnoj kulturi
U financiranju rada Narodne knjižnice Blato u 2007. godini izdvojena su sredstva u
iznosu od 91.273,00 kuna, i to:
- sredstva za plaću djelatnice

67.998,00 kuna;

- sredstva za materijalne troškove

5.781,00 kuna;

- nabavka knjižne građe

6.369,00 kuna.

- opremanje

11.125,00 kuna.

2.2 Manifestacije pod pokroviteljstvom Općine Blato i ostale manifestacije
Ukupno je za organizaciju manifestacija pod pokroviteljstvom Općine Blato i za ostale
manifestacije u 2007. godini izdvojeno je 418.096,64 kuna, a što se odnosi na
manifestacije: Blatsko ljeto, Blatski tjedan, Omiški festival i druge manifestacije.
2.3 Manifestacije izvan pokroviteljstva Općine Blato
U 2007. godini Općina Blato iz Proračuna je izdvojila 20.718,36 čime je podržala
organizaciju manifestacija izvan njenog pokroviteljstva, i to:
-

pokladne običaje;
priredbe i obilježavanje značajnih datuma za nacionalnu povijest i kulturu, te
državnih i vjerskih blagdana (Tri kralja, Veliki petak, Uskrs, Uskrsni ponedjeljak,
Prvi svibnja, Tjelovo, Dan hrvatskog sabora, Dan antifašizma, Blagdan blažene
Marije Propetog, Velika Gospa, Sveta Cecilija).
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2.4. Financiranje programa kulturnih društava
Za djelovanje kulturnih društava u Blatu u 2007. godini Općina Blato izdvojila
je ukupno 202.434,00 kuna. Struktura doniranih sredstava je sljedeća:
- VU «Kumpanija»

41.377,00 kuna;

- HGSU «Petar Milat»

21.037,00 kuna,

- Narodna glazba Blato

16.500,00 kuna;

- HGU «Sveta Vincenca»

19.500,00 kuna;

- Župni zbor

3.000,00 kuna;

- Društvo prijatelja «Vino u tradiciji življenja»

2.000,00 kuna;

- Radio Blato

91.000,00 kuna.

- Društvo Korčulana – Rijeka

1.000,00 kuna.

- Društvo Blaćana – Split

5.000,00 kuna.

- Društvo pokladnih običaja

2.020,00 kuna.

2.5. Izdavaštvo i informiranje
Za potrebe izdavaštva i informiranja, u koje se ubraja i održavanje službenih web
stranica Općine Blato, te izdavanje školskih listova i web stranica Osnovne i Srednje škole,
zatim za potrebe sufinanciranja izdavaštva Samostana Družbe Kćeri Milosrđa i HGU Sveta
Vincenca u 2007. godini iz proračuna Općine Blato izdvojena su sredstva u iznosu od
28.000,00 kuna.
2.6. Investicijska ulaganja u objekte i opremu u kulturi
Ukupno se za potrebe investicijskog ulaganja u objekte i opremu u kulturi iz proračuna
Općine Blato za 2007. godinu izdvojilo 333.580,00 kuna i to na sljedeće:
-

Obnova starohrvatskih crkvica
Postavljanje krova na crkvi Svih Svetih
Investicijska ulaganja u sanaciju pozornice
Galerijski prostor (izrada projekta)

25.000,00 kuna;
100.000,00 kuna;
175.640,00 kuna.
32.940,00 kuna
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TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I IZDVOJENIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
NAZIV PROGRAMA

PLANIRANO
REBALANSOM

TEMELJNA KULTURA

113.340,00

IZDVOJENO

IZVORI SREDSTAVA

91.273,00

NARODNA KNJIŽNICA
79.273,00 Proračun Općine Blato
12.000,00 Minist. kulture
MANIFESTACIJE POD 415.000,00
POKROVITELJSTVOM
OPĆINE
BLATO
I
OSTALE
MANIFESTACIJE

MANIFESTACIJE IZVAN
POKROVI.
OPĆINE 5.000,00
BLATO
PROGRAMI
KULTURNIH
DRUŠTAVA I UDRUGA
IZDAVAŠTVO
INFORMIRANJE
INVESTICIJSKA
ULAGANJA U

190.000,00

I 26.000,00

330.000,00

OBJEKTE I GRAĐU U 330.000,00
KULTURI

SVEUKUPNO:

1.079.340,00

418.096,64
375.096,64 Proračun Općine Blato
43.000,00 Županija Dub.-Neret.

20.718,36 Proračun Općine Blato

202.434,00 Proračun Općine Blato

28.000,00 Proračun Općine Blato

333.580,00
283.580,00 Proračun Općine Blato
50.000,00 Min. kulture
1.094.102,00

1.019.340,00

989.102,00 Proračun Općine Blato

60.000,00

105.000,00 Min. Kulture i Županija

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
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Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01,1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko vijeće Blato
na svojoj 26. sjednici održanoj 28. veljače 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u odgoju i
obrazovanju na području općine Blato za 2007. godinu

I.
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju na
području općine Blato za 2007. godinu.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Blato».

Klasa: 021-05/08-03/10
Ur.br: 2138/02-02/1-08-1
Blato, 28. veljače 2008. godine

Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec. Katija Favro, v.r.
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU I
OBRAZOVANJU NA PODRUČJU OPĆINE BLATO U 2007. GODINI

1. UVOD
Odgoj i obrazovanje djece i mladeži u općini Blato organizirano je kroz sljedeće segmente:
-

predškolski odgoj i obrazovanje i briga o djeci;
osnovnoškolsko obrazovanje;
osnovno glazbeno školovanje;
srednješkolsko obrazovanje.

Programom javnih potreba u odgoju i obrazovanju obuhvaćeni su svi segmenti obrazovanja
kao i financiranje visokoškolskog obrazovanja, te investicijska ulaganja u opremu i objekte
vezane za odgoj i obrazovanje. Programom je planirano da se u 2007. god. za potrebe odgoja i
obrazovanja izdvoji 923.000,00 kuna, dok je u protekloj godini za realizaciju Programa javnih
potreba u odgoju i obrazovanju Općina Blato ukupno izdvojila 916.873,13 kuna, a rad
djelatnika u Osnovnoj glazbenoj školi financiran je od strane Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta.

2. REALIZACIJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU
OBRAZOVANJU NA PODRUČJU OPĆINE BLATO U 2007. GOD.

I

2.1. Program u predškolskom odgoju i obrazovanju
U predškolskom odgoju i obrazovanju Općina Blato u 2007. godini sufinancira rad
Dječjih vrtića u ukupnom iznosu od 490.850,31 kn i to:
- Dječji vrtić «Blato»

u iznosu od 350.850,31 kn;

- Dječji vrtić «Marija Petković»

u iznosu od 140.000,00 kn.

2.2. Program u osnovnom i srednješkolskom obrazovanju
U protekloj godini Općina Blato podržala je i sufinancirala različite programe učeničkih
natjecanja, smotri i susreta Osnovne i Srednje škole Blato.
Za program osnovnog i srednje školskog obrazovanja u 2007. godini Općina Blato
izdvojila je ukupno 193.422,82 kuna.

2.3. Program u visokoškolskom obrazovanju
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Sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata Općina Blato je u protekloj
godini stipendirala studente prema kriteriju Liste prvenstva i najbolje učenike Srednje
škole, te je za realizaciju ove mjere izdvojeno 212.600,00 kuna. Ukupno je stipendirano 26
studenata.
2.4. Program u glazbenom obrazovanju djece i mladeži
Općina Blato je u protekloj godini za realizaciju ovog dijela programa izdvojila
20.000,00 kuna, i to za nabavku glazbenih instrumenata, a Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i sporta financiralo je plaće djelatnika Osnovne glazbene škole.
TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I IZDVOJENIH SREDSTAVA ZA
REALIZACIJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU I
OBRAZOVANJU
U 2007. GODINI
PROGRAM

PLANIRANO

IZDVOJENO

IZVORI
SREDSTAVA

500.000,00

490.850,31

Proračun Općine
Blato

- Dječji vrtić»Blato»

360.000,00

350.850,31

- Dječji vrtić «M. Petković»

140.000,00

140.000,00

REBALANSOM
PROGRAMI PREDŠKOLSKOG
ODGOJA I OBRAZOVANJA

PROGRAM OSNOVNOG I
SREDNJEŠKOLSKOG
OBRAZOVANJA

193.422,82

Proračun Općine
Blato

213.000,00

212.600,00

Proračun Općine
Blato

PROGRAM GLAZBENE
ŠKOLE

20.000,00

20.000,00

UKUPNO

923.000,00

916.873,13

PROGRAMI
VISOKOŠKOLSKOG
OBRAZOVANJA

190.000,00

Proračun Općine
Blato

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
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Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01,1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko vijeće Blato
na svojoj 26. sjednici održanoj 28. veljače 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu na
području općine Blato za 2007. godinu

I.
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu na području općine
Blato za 2007. godinu.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Blato».

Klasa: 021-05/08-03/11
Ur.br: 2138/02-02/1-08-1
Blato, 28. veljače 2008. godine

Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec. Katija Favro, v.r.
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU
OPĆINE BLATO U 2007.GODINI
1. UVOD
Za javne potrebe u sportu na području općine Blato tijekom 2007. godine iz Proračuna je
izdvojeno 315.447,00 kuna. Sredstva se odnose na investicijsko ulaganje u sportske objekte i
opremu, te na financiranje djelovanja sportskih društava, i to:
- BŠK «Zmaj» (nogomet);
- HGU «Sokol» (gimnastika);
- ŠK «Blato» (šah);
- HPD «Spivnik» (planinarstvo i speologija);
- RD «Pagar» (sportski ribolov);
- ŠSK OŠ Blato gimnastika, stolni tenis, košarka, mali nogomet, šah, planinari;
- ŠSK SS Blato rukomet, mali nogomet, košarka, atletika, fitnnes, planinari.
2. REALIZACIJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2007.GOD.
2.1.Djelovanje sportskih društava
Za djelovanje sportskih društava u 2007. godini iz Proračuna Općine Blato
izdvojeno je ukupno 184.282,00 kuna. Struktura izdvojenih sredstava je sljedeća:
- BŠK «Zmaj»
- HGD «Sokol»
- RD «Pagar»
- ŠK «Blato»
- ŠSK OŠ Blato
- ŠSK SŠ Blato
- HPD «Spivnik»
- Vaterpolo klub «Tornado»

124.360,00 kuna;
14.000,00 kuna;
12.822,00 kuna;
5.000,00 kuna;
6.000,00 kuna;
6.000,00 kuna;
5.000,00 kuna.
11.100,00 kuna

2.2.Djelovanja i događanja u sportu za vrijeme manifestacija pod
pokroviteljstvom Općine Blato i promicanje sporta među mladima
Općina Blato podržala je događanja u sportu za vrijeme manifestacija pod
pokroviteljstvom Općine Blato, te za njih tijekom 2007. godine izdvojila 38.547,00
kuna, i to za:
- Igre otoka svijeta
31.813,00 kuna
- Ostale manifestacije
6.734,00 kuna
Pod ostale manifestacije podrazumijevamo: Sportske i rekreacijske programe tijekom
Božićnih i novogodišnjih blagdana; Sudjelovanje i organiziranje natjecanja za vrijeme Tjedna
Blata; Sudjelovanje i organiziranje natjecanja za proslavu Dana zahvalnosti; Sportske i
rekreacijske programe tijekom Blatskog ljeta 2007. god.; te ostala natjecanja tijekom godine.
2.3. Memorijalni turnir u spomen na Želimira Žanetića
Za organizaciju Memorijalnog turnira u spomen na Želimira Žanetića, Općina Blato je u 2007.
godini iz Proračuna izdvojila 5.758,00 kuna. Sredstva za ovaj turnir uplaćena su na račun BŠK
«Zmaj», i sadržana su u naprijed navedenom iznosu na poziciji BŠK «Zmaj».
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2.4. Investicijska ulaganja
U 2007. godini za investicijska ulaganja u sportu iz Proračuna je izdvojeno
86.860,00 kn i to za:
- nabavku sportske opreme izdvojeno

10.000,00 kn.

- projekt igrališta za male sportove

76.860,00 kn.

TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I IZDVOJENIH SREDSTAVA ZA
REALIZACIJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2007. GOD.
NAZIV PROGRAMA

FINANCIRANJE PROGRAMA
SPORTSKIH DRUŠTAVA I
KLUBOVA
DJELOVANJA I DOGAĐANJA
U SPORTU TIJEKOM GODINE
I PROMICANJE SPORTA
MEĐU MLADIMA
INVESTICIJSKA ULAGANJA
U ŠPORTU
ORGANIZACIJA
MEMORIJALNOG TURNIRA U
SPOMEN
NA
ŽELIMIRA
ŽANETIĆ
UKUPNO

PLANIRANO
REBALANSOM

IZDVOJENO

IZVORI
SREDSTAVA

195.000,00

184.282,00

Proračun Općine
Blato

35.000,00

38.547,00

Proračun Općine
Blato

90.000,00

86.860,00

Proračun Općine
Blato

5.000,00

5.758,00

325.000,00

315.447,00

Proračun Općine
Blato

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
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Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01,1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko vijeće Blato
na svojoj 26. sjednici održanoj 28. veljače 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa zdravstva i socijalne skrbi na
području općine Blato za 2007. godinu

I.
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa zdravstva i socijalne skrbi na području
općine Blato za 2007. godinu
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Blato».

Klasa: 021-05/08-03/12
Ur.br: 2138/02-02/1-08-1
Blato, 28. veljače 2008. godine
Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec. Katija Favro, v.r.
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI NA
PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA 2007. GODINU
1. UVOD

Program zdravstva i socijalne skrbi 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 Programu
zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato.
U 2007. godini rebalansom proračuna planirano je za realizaciju Programa zdravstva i
socijalne skrbi, u djelu koji je u nadležnosti Općine Blato, 571.000,00 kuna, dok je iz
Proračuna Općine Blato u 2007. godini za realizaciju Programa zdravstva i socijalne skrbi
izdvojeno 563.231,47 kuna.
2. REALIZACIJA PRAVA I OBLIKA SOCIJALNE SKRBI U SUSTAVU
PROGRAMA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI OPĆINE BLATO U
2007. GODINI

A) Zaštita mladeži (djece, učenika i studenata)
2.1.

162.077,40 kuna

Pomoć djeci s posebnim potrebama
U 2007. godini, na temelju podnesenih zahtjeva i povodom božićnonovogodišnjih blagdana iz Proračuna Općine Blato za pomoći djeci sa posebnim
potrebama izdvojeno je 26.700,00 kuna.
2.2.

Olakšice i oslobađanja od plaćanja smještaja djece u predškolske ustanove
Sredstva utrošena za olakšice i oslobađanja od plaćanja vrtića sadržana su u
sklopu financiranja Dječjih vrtića u okviru Programa odgoja i obrazovanja.

2.3.

Potpore i pomoći studentima i učenicima
Na temelju podnesenih zahtjeva za pomoć u školovanju i studiranju, kao i
pomoć pri kupnji školskih knjiga, u 2007. godini iz Proračuna Općine Blato je
izdvojeno 15.000,00 kuna.

2.4.

Jednokratne novčane potpore za novorođenu djecu
Prema dostavljenim podacima iz Ureda državne uprave, Matičnog područja
Blato, u 2007. godini ukupno je upisano 27 novorođene djece, te je sukladno
mjerama Socijalnog programa za potpore novorođenoj djeci iz Proračuna
ukupno izdvojeno 49.000,00 kuna. Za svako novorođeno dijete po 1000,00
kuna, te za svako daljnje dijete po 1000,00 kuna više.

2.5.

Prigodni poklon za Božićne blagdana
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Prigodom Božićnih i novogodišnjih blagdana podijeljeni su darovi djeci do 12.
godina za što je iz Proračuna Općine Blato izdvojeno 59.529,40 kuna.
2.6.

Potpore Savjetovalištu, udrugama i programima koji se bave problemom
ovisnosti
Za realizaciju Programa borbe protiv ovisnosti na području Općine Blato i za
rad Savjetovališta za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u Blatu, iz
Općinskog proračuna u protekloj godini izdvojeno je sredstava u visini 1.848,00
kuna.

2.7.

Potpora Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama «Vincenca»
Za božićne poklone djeci iz Udruge «Vincenca» Općina Blato izdvojila je
10.000,00 kuna

B) Zaštita obitelji i starijih osoba

2.8.

149.154,07 kuna.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
Na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb, u 2007. godini Općina Blato
sudjelovala je u pružanju pomoći u podmirenju troškova stanovanja korisnicima
pomoći za uzdržavanje, u ukupnom iznosu od 16.776,89 kuna.
Na temelju naputka Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u troškove
stanovanja uključuju se i troškovi ogrijeva koji se jednom godišnje isplaćuju
obitelji ili samcu koji ispunjavaju propisane uvjete. Tako se u 2007. godini iz
Proračuna za troškove ogrijeva izdvojilo 8.800,00 kuna, od čega je 1.900,00 kn
refundirano iz Županijskog proračuna.

2.9.

2.10.

Uvećani oblik pomoći za uzdržavanje
U 2007. godini općina Blato isplaćivala je uvećani oblik pomoći za uzdržavanje
korisnicima pomoći za uzdržavanje Centra za socijalnu skrb Korčula.
Sukladno Socijalnom programu, za realizaciju navedene mjere iz Proračuna je
izdvojeno 9.150,00 kuna.
Jednokratne novčane pomoći
Na temelju podnesenih zahtjeva Općinsko poglavarstvo odobrilo je u protekloj
godini jednokratne novčane pomoći obiteljima, starijima, bolesnima i
invalidnim osobama (u obliku novčane pomoći ili podmirenjem priloženih
računa), a koji imaju prebivalište na području općine Blato, ukupno u iznosu od
119.145,56 kuna.
Također, u sklopu ove mjere Općina Blato je prigodom Božićnih blagdana svim
građanima koji imaju više od osamdeset godina, njih ukupno 216, uručila
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prigodan poklon bon u visini 100,00 kuna, a za 14 osoba koje imaju više od 90
godina i prigodan poklon paket.
2.11.

Plaćanje računa javnih komunalnih poduzeća
U 2007. godini, na temelju pristiglih zahtjeva i priložene dokumentacije, Općina
Blato preuzela je obvezu podmirenja računa javnih komunalnih poduzeća, kao i
obvezu podmirenja potrošnje električne energije samcima ili obitelji sa
minimalnim ili nikakvim primanjima. Za realizaciju ove mjere iz Proračuna je
izdvojeno 4.081,62 kuna.
C) Tekuće donacije udrugama i društvima

2.12.

252.000,00 kuna.

Društvo dobrovoljnih davatelja krvi
U 2007. godini Općina Blato je isplatila 12.000,00 kuna Društvu dobrovoljnih
davatelja krvi.

2.13.

Hitna medicinska služba
Tekuće donacije Domu zdravlja

230.000,00 kn

2.14.

Udruga umirovljenika

5.000,00 kuna

2.15.

Liga protiv raka Korčula-Pelješac

5.000,00 kuna
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TABELARNI PRIKAZ REALIZACIJE PROGRAMA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE
SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE BLATO
U 2007. GODINI
PROGRAM

PLANIRANO

IZDVOJENO

REBALANSOM
ZAŠTITA MLADEŽI

IZVORI
SREDSTAVA

180.000,00

162.077,40 Proračun Općine
Blato

1.Jednokratne pomoći i
pomoći djeci sa posebnim
potrebama

20.000,00

26.700,00 Proračun Općine
Blato

2. Olakšice i oslobađanja od
plaćanja smještaja djece u
predškolskim ustanovama

15.000,00

xx Proračun Općine
Blato

3.
Jadnokratne
pomoći
učenicima i studentima

12.000,00

15.000,00 Proračun
Općine Blato

4. Jednokratne novčane
potpore za novorođenu djecu

60.000,00

49.000,00 Proračun Općine
Blato

5.Prigodni poklon bon za
božićne blagdane

60.000,00

59.529,40 Proračun Općine
Blato

6.«Vincenca»Udruga
roditelja djece s posebnim
potrebama

10.000,00

10.000,00 Proračun Općine
Blato

3.000,00

1.848,00 Proračun Općine
Blato

ZAŠTITA OBITELJI I
STARIJIH OSOBA

139.000,00

149.154,07 Proračun Općine
Blato

8. Pomoći za podmirenje
troškova stanovanja i
ogrijeva

20.000,00

16.776,89 Proračun Općine
(8.800,00) Blato

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

9. Uvećani oblik pomoći za
uzdržavanje
10. Jednokratne novčane
pomoći

(8.000,00)

(1.900,00)
12.000,00
100.000,00

Županija

9.150,00 Proračun Općine
Blato
119.145,56 Proračun
xxx Općine Blato

11.Plaćanje računa javnih
komunalnih poduzeća

7.000,00

4.081,62 Proračun Općine
Blato

TEKUĆE
DONACIJE
UDRUGAMA

252.000,00

252.000,00 Proračun Općine
Blato
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12. Udruga umirovljenika

5.000,00

5.000,00 Proračun Općine
Blato

13. Liga protiv raka
Korčula- Pelješac

5.000,00

5.000,00 Proračun Općine
Blato

12.000,00

12.000,00 Proračun Općine
Blato

230.000,00

230.000,00 Proračun Općine
Blato

14. Društvo dobrovoljnih
davatelja krvi
15.Hitna medicinska služba

UKUPNO

571.000,00

Proračun Općine
563.231,47 Blato
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

xx – Napomena: Sredstva su sadržana u sklopu financiranja Dječjih vrtića u okviru Programa Odgoja i
obrazovanja
xxx – Napomena:U ovoj stavci sadržana je i potpora stradalim vatrogascima i Udruzi slijepih, koji su u
Proračunu iskazani kao posebne stavke
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Sukladno odredbama članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje i 129/05), članku 11. Statuta BLATSKI FIŽULI
ustanova u kulturi (Sl. gl. Općine Blato 1/08) i članku 29. Statuta Općine Blato (Sl. gl. Općine
Blato 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko vijeće Blato na svojoj 26. sjednici održanoj 28. veljače
2008. godine, donosi slijedeću
ODLUKU
o imenovanju Upravnog vijeća
BLATSKI FIŽULI ustanova u kulturi
Članak 1.
Imenuje se Upravno vijeće BLATSKI FIŽULI ustanova u kulturi u sastavu:
1. Tonči Padovan, prof.
2. Teo Šeparović, dipl. inž.
3. Emil Martinović, prof.
Članak 2.
Sukladno Odluci o osnivanju Ustanove BLATSKI FIŽULI ustanova u kulturi Upravno
vijeće će u roku od 30 dana od imenovanja pokrenuti postupak za imenovanje ravnatelja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Blato».

Klasa: 021-05/08-03/13
Ur.br: 2138/02-02/1-08-1
Blato, 28. veljače 2008. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
dipl. oec. Katija Favro, v,r.
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Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj
76/2007.) te članka 29. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik br. 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06)
Općinsko vijeće Općine Blato donijelo je na svojoj 26. sjednici održanoj 28. veljače 2008.
godine
OD L U K U
o izradi
Urbanističkog plana uređenja Lučica
Članak 1.
Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja Lučica je Zakon o
prostornom uređenju i gradnji(„Narodne novine“ broj 76/2007.).
Članak 2.
Razlozi za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja Lučica su :
1. Obveza izrade Urbanističkog plana uređenja za neizgrađene dijelove građevinskog
područja naselja i izvan građevinskog područja obale, temeljem članka 75. stavak 2.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07).
Članak 3.
Urbanistički plan uređenja Lučica obuhvatit će površinu u iznosu od 20 ha.
Članak 4.
Ocjena stanja u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Lučica sukladna je Izvješću o
stanju u prostoru Općine Blato (Službeni glasnik br. 4/05).
Članak 5.
Ciljevi i programska polazišta Urbanističkog plana uređenja Lučica sukladni su:
a)
Strategiji i programu prostornog uređenja Republike Hrvatske;
b)
Prostornom planu Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik
Dubrovačko-neretvanske županije broj 6/03, 3/05 i 3/06);
c)
Prostornom planu uređenja Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato br. 3/03,
5/04 i 3/07);
d)
Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Blato (Službeni glasnik
Općine Blato br. 3/07);
e)
Utemeljenim zahtjevima za izradu Urbanističkog plana uređenja Lučica
navedenim u članku 2. ove Odluke.
Članak 6.
Pri izradi Urbanističkog plana uređenja Lučica Općina Blato će dostaviti izrađivaču
plana:
-

Katastarsko-topografsku kartu za područje Lučica;
Idejno rješenje novo planirane ceste Gršćica – Vinačac;
Elaborat – idejno rješenje odvodnje za južnu obalu;
Elaborat – idejno rješenje vodoopskrbe za južnu obalu;
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Elaborat – idejno rješenje elektroopskrbe za južnu obalu;
Program gradnje turističke zone «Lučica».
Članak 7.

Stavke navedene u članku 6. ove Odluke pribavit će Općina Blato angažiranjem ovlaštenih
pravnih osoba.
Članak 8.
Za izradu Urbanističkog plana uređenja Lučica potrebno je pribaviti katastarsko
topografsku kartu u mj. 1 : 1000. Plan će se izraditi u mj. 1:2000.
Navedenu kartu izradit će ovlaštena pravna osoba koju odredi naručitelj.
Članak 9.
U postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Lučica zatražiti će se
stručna mišljenja, posebni uvjeti, odnosno prijedlozi za dopunu rješenja iz Urbanističkog plana
uređenja Lučica od tijela i osoba određenih posebnim propisima koja obavezno daju zahtjeve iz
svog djelokruga i to u roku 15 dana. Kao tijela i osobe određene posebnim propisima
definiraju se:
- Republika Hrvatska, Dubrovačko-Neretvanska županija,
Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša;
- Županijski zavod za prostorno uređenje Dubrovačko neretvanske županije;
- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprava za poljoprivredno
zemljište, 10 000 Zagreb;
-

Ministarstvo regionalnog razvitka, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava
šumarstva, 10 000 Zagreb;
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Zagrebu, 10000 Zagreb;
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, 10 000 Zagreb;
Hrvatske vode, VGO za vodno područje dalmatinskih slivova, Split;
Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, 10 000 Zagreb.
Članak 10.

Kao druga tijela i osobe određeni posebnim propisima koja mogu dati zahtjeve iz svog
djelokruga unutar rokova izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Lučica, određuju se:
- Županijska uprava za ceste Dubrovačko neretvanske županije u Dubrovniku, Vladimira
Nazora 8, Dubrovnik;
-

Hrvatska elektroprivreda, Direkcija za distribuciju, Odjel za izgradnju, Ulica grada
Vukovara 37, 10 000 Zagreb;
Hrvatska Elektroprivreda, DP Elektrojug, Nikole Tesle 3, Dubrovnik;
Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje Dalmatinskih slivova, Split,
Vukovarska 35, Split;
Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za slivno područje Neretva-KorčulaOpuzen, Trg Opuzenske bojne 5, Opuzen;
Vodovod d.o.o. Blato;
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Hrvatska agencija za telekomunikacije, Palmotićeva 60, Zagreb;
HP Hrvatska pošta d.d., Nikole Jurišića 13, Zagreb,
Hrvatski Telecom, Savska cesta 32, 10 000 Zagreb;
T-Mobile, Ulica grada Vukovara 23, 10 000 Zagreb;
VIP-Net GSM, Vrtni put bb 10 000 Zagreb;
TELE 2, grada Vukovara 269, Zagreb;
MUP, Policijska uprava Korčula;
Hrvatske šume, Uprava šuma Zagreb, Farkaša Vukotinovića 2, 10000 Zagreb;
Hrvatske šume, Blato;
Eko d.o.o. Blato;
drugi subjekti koji nisu navedeni, a mogu biti od pomoći pri izradi.
Članak 11.

-

Okvirni rokovi u postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Lučica:
8 dana za pripremne radnje za dostavu poziva s materijalima tijelima i osobama iz
članka 9. i 10. ove Odluke da u roku od 15 dana dostave podatke, planske smjernice i
propisane dokumente za izradu Urbanističkog plana uređenja Lučica;
15 dana za dostavu podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenta za izradu
Urbanističkog plana uređenja Lučica od strane tijela i osoba određenih posebnim
propisima iz njihovog djelokruga;
30 dana za obradu prikupljenih podataka i pripremu prethodne rasprave;
7 dana za provođenje prethodne rasprave;
30 dana za obradu podataka iz prethodne rasprave i pripremu nacrta prijedloga:
7 dana za prihvaćanje nacrta prijedloga kao prijedloga Plana za javnu raspravu od strane
Poglavarstva Općine Blato;
7 dana za izradu potrebnih materijala i izradu prijedloga Plana za javnu raspravu;
30 dana za provedbu javne rasprave;
30 dana za izradu nacrta konačnog prijedloga u skladu s prihvaćenim očitovanjima,
mišljenjima, primjedbama i prijedlozima danim izvješću o javnoj raspravi;
7 dana za izradu i dostavu nacrta konačnog prijedloga Plana osobama i tijelima
određenim posebnim propisima za davanje suglasnosti, mišljenja i očitovanja;
30 dana da osobe i tijela određena posebnim propisima dostave svoje suglasnosti,
mišljenja i očitovanja;
7 dana za donošenje konačnog prijedloga Plana;
7 dana za dostavu konačnog prijedloga na suglasnost Dubrovačko neretvanskoj
županiji, Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša;
30 dana da Dubrovačko neretvanska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu
okoliša izda suglasnost;
7 dana za dostavu konačnog prijedloga na suglasnost Ministarstvu zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva;
30 dana da Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izda
suglasnost;
upućivanje konačnog prijedloga na donošenje Općinskom vijeću;
objava donesenog Urbanističkog plana uređenja Lučica u Službenom glasniku Općine
Blato.

Slijedom okvirnih rokova iz prethodnog stavka kao realni rok za donošenje
Urbanističkog plana uređenja Lučica procjenjuje se rok od 12 mjeseci, dakle do ožujka 2009.
godine.
Članak 12.
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Tijekom izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Lučica u cijelosti se
primjenjuju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato (Službeni glasnik
Općine Blato br. 3/07).
Članak 13.
Ova Odluka dostavlja se Urbanističkoj inspekciji i objavljuje javnosti sukladno članku
79. st. 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.
Članak 14.
Općina Blato će iz svog proračuna financirati izradu Urbanističkog plana uređenja
Lučica.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Blato».

Klasa: 021-05/08-03/14
Ur.br: 2138/02-02/1-08-1
Blato, 28. veljače 2008. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Katja Favro dipl. oec., v. r.
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Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj
76/2007.) te članka 29. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik br. 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06)
Općinsko vijeće Općine Blato donijelo je na svojoj 26. sjednici, održanoj 28. veljače 2008.
godine
OD L U K U
o izradi
Urbanističkog plana uređenja Gršćica - Prižba
Članak 1.
Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja Gršćica - Prižba je
Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/2007.).
Članak 2.
Razlozi za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja Gršćica - Prižba su :
2. Obveza izrade Urbanističkog plana uređenja za neizgrađene dijelove građevinskog
područja naselja i izvan građevinskog područja obale, temeljem članka 75. stavak 2.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07).
Članak 3.
Urbanistički plan uređenja Gršćica - Prižba obuhvatit će površinu u iznosu od 86 ha.
Članak 4.
Ocjena stanja u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Gršćica - Prižba sukladna je
Izvješću o stanju u prostoru Općine Blato (Službeni glasnik br. 4/05).
Članak 5.
Ciljevi i programska polazišta Urbanističkog plana uređenja Gršćica - Prižba sukladni
su:
f)
g)
h)
i)
j)

Strategiji i programu prostornog uređenja Republike Hrvatske;
Prostornom planu Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik
Dubrovačko-neretvanske županije broj 6/03, 3/05 i 3/06);
Prostornom planu uređenja Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato br. 3/03,
5/04 i 3/07);
Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Blato (Službeni glasnik
Općine Blato br. 3/07);
Utemeljenim zahtjevima za izradu Urbanističkog plana uređenja Gršćica - Prižba
navedenim u članku 2. ove Odluke.
Članak 6.

Pri izradi Urbanističkog plana uređenja Gršćica - Prižba Općina Blato će dostaviti
izrađivaču plana:
- Katastarsko-topografska karta za područje Gršćica - Prižba;
- Idejno rješenje novo planirane ceste Gršćica – Vinačac;
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Elaborat – idejno rješenje odvodnje za južnu obalu;
Elaborat – idejno rješenje vodoopskrbe za južnu obalu;
Elaborat – idejno rješenje elektroopskrbe za južnu obalu;
Elaborat – idejno rješenje za luku Prižba;
Članak 7.

Stavke navedene u članku 6. ove Odluke pribavit će Općina Blato angažiranjem ovlaštenih
pravnih osoba.
Članak 8.
Za izradu Urbanističkog plana uređenja Gršćica - Prižba potrebno je pribaviti
katastarsko topografsku kartu u mj. 1 : 1000. Plan će se izraditi u mj. 1:2000.
Navedenu kartu izradit će ovlaštena pravna osoba koju odredi naručitelj.
Članak 9.
U postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Gršćica - Prižba zatražiti
će se stručna mišljenja, posebni uvjeti, odnosno prijedlozi za dopunu rješenja iz Urbanističkog
plana uređenja Gršćica - Prižba od tijela i osoba određenih posebnim propisima koja obavezno
daju zahtjeve iz svog djelokruga i to u roku 15 dana. Kao tijela i osobe određene posebnim
propisima definiraju se:
- Republika Hrvatska, Dubrovačko neretvanska županija,
Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša;
- Županijski zavod za prostorno uređenje Dubrovačko neretvanske županije;
- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprava za poljoprivredno
zemljište, 10 000 Zagreb;
-

Ministarstvo regionalnog razvitka, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava
šumarstva, 10 000 Zagreb;
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Zagrebu, 10000 Zagreb;
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, 10 000 Zagreb;
Hrvatske vode, VGO za vodno područje dalmatinskih slivova, Split;
Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, 10 000 Zagreb.
Članak 10.

Kao druga tijela i osobe određeni posebnim propisima koja mogu dati zahtjeve iz svog
djelokruga unutar rokova izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Gršćica - Prižba,
određuju se:
- Županijska uprava za ceste Dubrovačko neretvanske županije u Dubrovniku, Vladimira
Nazora 8, Dubrovnik;
- Hrvatska elektroprivreda, Direkcija za distribuciju, Odjel za izgradnju, Ulica grada
Vukovara 37, 10 000 Zagreb;
- Hrvatska Elektroprivreda, DP Elektrojug, Nikole Tesle 3, Dubrovnik;
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje Dalmatinskih slivova, Split,
Vukovarska 35, Split;
43

29. veljače 2008.

-

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 2

Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za slivno područje Neretva-KorčulaOpuzen, Trg Opuzenske bojne 5, Opuzen;
Vodovod d.o.o. Blato;
Hrvatska agencija za telekomunikacije, Palmotićeva 60, Zagreb;
HP Hrvatska pošta d.d., Nikole Jurišića 13, Zagreb,
Hrvatski Telecom, Savska cesta 32, 10 000 Zagreb;
T-Mobile, Ulica grada Vukovara 23, 10 000 Zagreb;
VIP-Net GSM, Vrtni put bb 10 000 Zagreb;
TELE 2, grada Vukovara 269, Zagreb;
MUP, Policijska uprava Korčula;
Hrvatske šume, Uprava šuma Zagreb, Farkaša Vukotinovića 2, 10000 Zagreb;
Hrvatske šume, Blato;
Eko d.o.o. Blato;
drugi subjekti koji nisu navedeni, a mogu biti od pomoći pri izradi.
Članak 11.

Okvirni rokovi u postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Gršćica Prižba:
- 8 dana za pripremne radnje za dostavu poziva s materijalima tijelima i osobama iz
članka 9. i 10. ove Odluke da u roku od 15 dana dostave podatke, planske smjernice i
propisane dokumente za izradu Urbanističkog plana uređenja Gršćica - Prižba;
- 15 dana za dostavu podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenta za izradu
Urbanističkog plana uređenja Gršćica - Prižba od strane tijela i osoba određenih
posebnim propisima iz njihovog djelokruga;
- 30 dana za obradu prikupljenih podataka i pripremu prethodne rasprave;
- 7 dana za provođenje prethodne rasprave;
- 30 dana za obradu podataka iz prethodne rasprave i pripremu nacrta prijedloga:
- 7 dana za prihvaćanje nacrta prijedloga kao prijedloga Plana za javnu raspravu od strane
Poglavarstva Općine Blato;
- 7 dana za izradu potrebnih materijala i izradu prijedloga Plana za javnu raspravu;
- 30 dana za provedbu javne rasprave;
- 30 dana za izradu nacrta konačnog prijedloga u skladu s prihvaćenim očitovanjima,
mišljenjima, primjedbama i prijedlozima danim izvješću o javnoj raspravi;
- 7 dana za izradu i dostavu nacrta konačnog prijedloga Plana osobama i tijelima
određenim posebnim propisima za davanje suglasnosti, mišljenja i očitovanja;
-

30 dana da osobe i tijela određena posebnim propisima dostave svoje suglasnosti,
mišljenja i očitovanja;
7 dana za donošenje konačnog prijedloga Plana;
7 dana za dostavu konačnog prijedloga na suglasnost Dubrovačko neretvanskoj
županiji, Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša;
30 dana da dubrovačko neretvanska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu
okoliša izda suglasnost;
7 dana za dostavu konačnog prijedloga plana na suglasnost Ministarstvu zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva;
upućivanje konačnog prijedloga na donošenje Općinskom vijeću;
objava donesenog Urbanističkog plana uređenja Gršćica - Prižba u Službenom glasniku
Općine Blato.
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Slijedom okvirnih rokova iz prethodnog stavka kao realni rok za donošenje
Urbanističkog plana uređenja Gršćica - Prižba procjenjuje se rok od 12 mjeseci, dakle do
ožujka 2009. godine.
Članak 12.
Tijekom izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Gršćica - Prižba u cijelosti se
primjenjuju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato (Službeni glasnik
Općine Blato br. 3/07).
Članak 13.
Ova Odluka dostavlja se Urbanističkoj inspekciji i objavljuje javnosti sukladno članku
79. st. 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.
Članak 14.
Općina Blato će iz svog proračuna financirati izradu Urbanističkog plana uređenja
Gršćica - Prižba.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Blato».
Klasa: 021-05/08-03/15
Ur.br: 2138/02-02/1-08-1
Blato, 28. veljače 2008. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Katja Favro dipl. oec., v. r.
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Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj
76/2007.) te članka 29. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik br. 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06)
Općinsko vijeće Općine Blato donijelo je na svojoj 26. sjednici, održanoj 28. veljače 2008.
godine
OD L U K U
o izradi
Urbanističkog plana uređenja Zaglav - Karbuni
Članak 1.
Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja Zaglav - Karbuni je
Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/2007.).
Članak 2.
Razlozi za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja Zaglav - Karbuni su :
3. Obveza izrade Urbanističkog plana uređenja za neizgrađene dijelove građevinskog
područja naselja i izvan građevinskog područja obale, temeljem članka 75. stavak 2.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07).
Članak 3.
Urbanistički plan uređenja Zaglav - Karbuni obuhvatit će površinu u iznosu od 36 ha.
Članak 4.
Ocjena stanja u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Zaglav - Karbuni sukladna je
Izvješću o stanju u prostoru Općine Blato (Službeni glasnik br. 4/05).
Članak 5.
Ciljevi i programska polazišta Urbanističkog plana uređenja Zaglav - Karbuni sukladni
su:
k)
l)
m)
n)
o)

Strategiji i programu prostornog uređenja Republike Hrvatske;
Prostornom planu Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik
Dubrovačko-neretvanske županije broj 6/03, 3/05 i 3/06);
Prostornom planu uređenja Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato br. 3/03,
5/04 i 3/07);
Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Blato (Službeni glasnik
Općine Blato br. 3/07);
Utemeljenim zahtjevima za izradu Urbanističkog plana uređenja Zaglav - Karbuni
navedenim u članku 2. ove Odluke.
Članak 6.

Pri izradi Urbanističkog plana uređenja Zaglav - Karbuni Općina Blato će dostaviti
izrađivaču plana:
- Katastarsko-topografska karta za područje Zaglav - Karbuni;
- Elaborat – idejno rješenje odvodnje za južnu obalu;
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Elaborat – idejno rješenje vodoopskrbe za južnu obalu;
Elaborat – idejno rješenje elektroopskrbe za južnu obalu;
Elaborat – idejno rješenje planiranih prometnica na području Zaglav – karbuni.
Članak 7.

Stavke navedene u članku 6. ove Odluke pribavit će Općina Blato angažiranjem ovlaštenih
pravnih osoba.
Članak 8.
Za izradu Urbanističkog plana uređenja Zaglav - Karbuni potrebno je pribaviti
katastarsko topografsku kartu u mj. 1 : 1000. Plan će se izraditi u mj. 1:2000.
Navedenu kartu izradit će ovlaštena pravna osoba koju odredi naručitelj.
Članak 9.
U postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Zaglav - Karbuni zatražiti
će se stručna mišljenja, posebni uvjeti, odnosno prijedlozi za dopunu rješenja iz Urbanističkog
plana uređenja Zaglav - Karbuni od tijela i osoba određenih posebnim propisima koja obavezno
daju zahtjeve iz svog djelokruga i to u roku 15 dana. Kao tijela i osobe određene posebnim
propisima definiraju se:
- Republika Hrvatska, Dubrovačko neretvanska županija,
Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša;
- Županijski zavod za prostorno uređenje Dubrovačko neretvanske županije;
- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprava za poljoprivredno
zemljište, 10 000 Zagreb;
-

Ministarstvo regionalnog razvitka, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava
šumarstva, 10 000 Zagreb;
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Zagrebu, 10000 Zagreb;
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, 10 000 Zagreb;
Hrvatske vode, VGO za vodno područje dalmatinskih slivova, Split;
Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, 10 000 Zagreb.
Članak 10.

Kao druga tijela i osobe određeni posebnim propisima koja mogu dati zahtjeve iz svog
djelokruga unutar rokova izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Zaglav - Karbuni,
određuju se:
- Županijska uprava za ceste Dubrovačko neretvanske županije u Dubrovniku, Vladimira
Nazora 8, Dubrovnik;
- Hrvatska elektroprivreda, Direkcija za distribuciju, Odjel za izgradnju, Ulica grada
Vukovara 37, 10 000 Zagreb;
- Hrvatska Elektroprivreda, DP Elektrojug, Nikole Tesle 3, Dubrovnik;
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje Dalmatinskih slivova, Split,
Vukovarska 35, Split;
- Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za slivno područje Neretva-KorčulaOpuzen, Trg Opuzenske bojne 5, Opuzen;
- Vodovod d.o.o. Blato;
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Hrvatska agencija za telekomunikacije, Palmotićeva 60, Zagreb;
HP Hrvatska pošta d.d., Nikole Jurišića 13, Zagreb,
Hrvatski Telecom, Savska cesta 32, 10 000 Zagreb;
T-Mobile, Ulica grada Vukovara 23, 10 000 Zagreb;
VIP-Net GSM, Vrtni put bb 10 000 Zagreb;
TELE 2, grada Vukovara 269, Zagreb;
MUP, Policijska uprava Korčula;
Hrvatske šume, Uprava šuma Zagreb, Farkaša Vukotinovića 2, 10000 Zagreb;
Hrvatske šume, Blato;
Eko d.o.o. Blato;
drugi subjekti koji nisu navedeni, a mogu biti od pomoći pri izradi.
Članak 11.

Okvirni rokovi u postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Zaglav Karbuni:
- 8 dana za pripremne radnje za dostavu poziva s materijalima tijelima i osobama iz
članka 9. i 10. ove Odluke da u roku od 15 dana dostave podatke, planske smjernice i
propisane dokumente za izradu Urbanističkog plana uređenja Zaglav - Karbuni;
- 15 dana za dostavu podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenta za izradu
Urbanističkog plana uređenja Zaglav - Karbuni od strane tijela i osoba određenih
posebnim propisima iz njihovog djelokruga;
- 30 dana za obradu prikupljenih podataka i pripremu prethodne rasprave;
- 7 dana za provođenje prethodne rasprave;
- 30 dana za obradu podataka iz prethodne rasprave i pripremu nacrta prijedloga:
- 7 dana za prihvaćanje nacrta prijedloga kao prijedloga Plana za javnu raspravu od strane
Poglavarstva Općine Blato;
- 7 dana za izradu potrebnih materijala i izradu prijedloga Plana za javnu raspravu;
- 30 dana za provedbu javne rasprave;
- 30 dana za izradu nacrta konačnog prijedloga u skladu s prihvaćenim očitovanjima,
mišljenjima, primjedbama i prijedlozima danim izvješću o javnoj raspravi;
- 7 dana za izradu i dostavu nacrta konačnog prijedloga Plana osobama i tijelima
određenim posebnim propisima za davanje suglasnosti, mišljenja i očitovanja;
- 30 dana da osobe i tijela određena posebnim propisima dostave svoje suglasnosti,
mišljenja i očitovanja;
- 7 dana za donošenje konačnog prijedloga Plana;
- 7 dana za dostavu konačnog prijedloga na suglasnost Dubrovačko neretvanskoj
županiji, Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša;
- 30 dana da Dubrovačko neretvanska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu
okoliša izda suglasnost;
- 7 dana za dostavu konačnog prijedloga na suglasnost Ministarstvu zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva;
- 30 dana da Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izda
suglasnost;
- upućivanje konačnog prijedloga na donošenje Općinskom vijeću;
- objava donesenog Urbanističkog plana uređenja Zaglav - Karbuni u Službenom
glasniku Općine Blato.
Slijedom okvirnih rokova iz prethodnog stavka kao realni rok za donošenje
Urbanističkog plana uređenja Zaglav - Karbuni procjenjuje se rok od 12 mjeseci, dakle do
ožujka 2009. godine.
48

29. veljače 2008.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 2

Članak 12.
Tijekom izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Zaglav - Karbuni u cijelosti se
primjenjuju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato (Službeni glasnik
Općine Blato br. 3/07).
Članak 13.
Ova Odluka dostavlja se Urbanističkoj inspekciji i objavljuje javnosti sukladno članku
79. st. 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.
Članak 14.
Općina Blato će iz svog proračuna financirati izradu Urbanističkog plana uređenja
Zaglav - Karbuni.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Blato».

Klasa: 021-05/08-03/16
Ur.br: 2138/02-02/1-08-1
Blato, 28. veljače 2008. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Katja Favro dipl. oec., v. r.
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Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj
76/2007.) te članka 29. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik br. 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06)
Općinsko vijeće Općine Blato donijelo je na svojoj 26. sjednici, održanoj 28. siječnja 2008.
godine
OD L U K U
o izradi
Urbanističkog plana uređenja Potirna - Garma
Članak 1.
Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja Potirna - Garma je
Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/2007.).
Članak 2.
Razlozi za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja Potirna - Garma su :
4. Obveza izrade Urbanističkog plana uređenja za neizgrađene dijelove građevinskog
područja naselja i izvan građevinskog područja obale, temeljem članka 75. stavak 2.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07).
Članak 3.
Urbanistički plan uređenja Potirna - Garma obuhvatit će površinu u iznosu od 12 ha.
Članak 4.
Ocjena stanja u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Potirna sukladna je Izvješću o
stanju u prostoru Općine Blato (Službeni glasnik br. 4/05).
Članak 5.
Ciljevi i programska polazišta Urbanističkog plana uređenja Potirna - Garma sukladni
su:
p)
q)
r)
s)
t)

Strategiji i programu prostornog uređenja Republike Hrvatske;
Prostornom planu Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik
Dubrovačko-neretvanske županije broj 6/03, 3/05 i 3/06);
Prostornom planu uređenja Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato br. 3/03,
5/04 i 3/07);
Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Blato (Službeni glasnik
Općine Blato br. 3/07);
Utemeljenim zahtjevima za izradu Urbanističkog plana uređenja Potirna - Garma
navedenim u članku 2. ove Odluke.
Članak 6.

Pri izradi Urbanističkog plana uređenja Potirna - Garma Općina Blato će dostaviti
izrađivaču plana:
- Katastarsko-topografska karta za područje Potirna - Garma;
- Elaborat – idejno rješenje planiranih prometnica za područje Potirne – Garme;
- Elaborat – idejno rješenje odvodnje za južnu obalu;
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Elaborat – idejno rješenje vodoopskrbe za južnu obalu;
Elaborat – idejno rješenje elektroopskrbe za južnu obalu;
Članak 7.

Stavke navedene u članku 6. ove Odluke pribavit će Općina Blato angažiranjem ovlaštenih
pravnih osoba.
Članak 8.
Za izradu Urbanističkog plana uređenja Potirna - Garma potrebno je pribaviti
katastarsko topografsku kartu u mj. 1 : 1000. Plan će se izraditi u mj. 1:2000.
Navedenu kartu izradit će ovlaštena pravna osoba koju odredi naručitelj.
Članak 9.
U postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Potirna - Garma zatražiti
će se stručna mišljenja, posebni uvjeti, odnosno prijedlozi za dopunu rješenja iz Urbanističkog
plana uređenja Potirna - Garma od tijela i osoba određenih posebnim propisima koja obavezno
daju zahtjeve iz svog djelokruga i to u roku 15 dana. Kao tijela i osobe određene posebnim
propisima definiraju se:
- Republika Hrvatska, Dubrovačko neretvanska županija,
Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša;
- Županijski zavod za prostorno uređenje Dubrovačko neretvanske županije;
- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprava za poljoprivredno
zemljište, 10 000 Zagreb;
-

Ministarstvo regionalnog razvitka, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava
šumarstva, 10 000 Zagreb;
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Zagrebu, 10000 Zagreb;
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, 10 000 Zagreb;
Hrvatske vode, VGO za vodno područje dalmatinskih slivova, Split;
Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, 10 000 Zagreb.
Članak 10.

Kao druga tijela i osobe određeni posebnim propisima koja mogu dati zahtjeve iz svog
djelokruga unutar rokova izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Potirna - Garma,
određuju se:
- Županijska uprava za ceste Dubrovačko neretvanske županije u Dubrovniku, Vladimira
Nazora 8, Dubrovnik;
- Hrvatska elektroprivreda, Direkcija za distribuciju, Odjel za izgradnju, Ulica grada
Vukovara 37, 10 000 Zagreb;
- Hrvatska Elektroprivreda, DP Elektrojug, Nikole Tesle 3, Dubrovnik;
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje Dalmatinskih slivova, Split,
Vukovarska 35, Split;
- Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za slivno područje Neretva-KorčulaOpuzen, Trg Opuzenske bojne 5, Opuzen;
- Vodovod d.o.o. Blato;
51

29. veljače 2008.

-

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 2

Hrvatska agencija za telekomunikacije, Palmotićeva 60, Zagreb;
HP Hrvatska pošta d.d., Nikole Jurišića 13, Zagreb,
Hrvatski Telecom, Savska cesta 32, 10 000 Zagreb;
T-Mobile, Ulica grada Vukovara 23, 10 000 Zagreb;
VIP-Net GSM, Vrtni put bb 10 000 Zagreb;
TELE 2, grada Vukovara 269, Zagreb;
MUP, Policijska uprava Korčula;
Hrvatske šume, Uprava šuma Zagreb, Farkaša Vukotinovića 2, 10000 Zagreb;
Hrvatske šume, Blato;
Eko d.o.o. Blato;
drugi subjekti koji nisu navedeni, a mogu biti od pomoći pri izradi.
Članak 11.
Okvirni rokovi u postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Potirna -

Garma:
- 8 dana za pripremne radnje za dostavu poziva s materijalima tijelima i osobama iz
članka 9. i 10. ove Odluke da u roku od 15 dana dostave podatke, planske smjernice i
propisane dokumente za izradu Urbanističkog plana uređenja Potirna - Garma;
- 15 dana za dostavu podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenta za izradu
Urbanističkog plana uređenja Potirna - Garma od strane tijela i osoba određenih
posebnim propisima iz njihovog djelokruga;
- 30 dana za obradu prikupljenih podataka i pripremu prethodne rasprave;
- 7 dana za provođenje prethodne rasprave;
- 30 dana za obradu podataka iz prethodne rasprave i pripremu nacrta prijedloga:
- 7 dana za prihvaćanje nacrta prijedloga kao prijedloga Plana za javnu raspravu od strane
Poglavarstva Općine Blato;
- 7 dana za izradu potrebnih materijala i izradu prijedloga Plana za javnu raspravu;
- 30 dana za provedbu javne rasprave;
- 30 dana za izradu nacrta konačnog prijedloga u skladu s prihvaćenim očitovanjima,
mišljenjima, primjedbama i prijedlozima danim izvješću o javnoj raspravi;
- 7 dana za izradu i dostavu nacrta konačnog prijedloga Plana osobama i tijelima
određenim posebnim propisima za davanje suglasnosti, mišljenja i očitovanja;
-

30 dana da osobe i tijela određena posebnim propisima dostave svoje suglasnosti,
mišljenja i očitovanja;
7 dana za donošenje konačnog prijedloga Plana;
7 dana za dostavu konačnog prijedloga na suglasnost Dubrovačko neretvanskoj
županiji, Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša;
30 dana da Dubrovačko neretvanska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu
okoliša izda suglasnost.
7 dana za dostavu konačnog prijedloga plana na suglasnost Ministarstvu zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstvo;
30 dana da Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izda
suglasnost;
upućivanje konačnog prijedloga na donošenje Općinskom vijeću;
objava donesenog Urbanističkog plana uređenja Potirna - Garma u Službenom glasniku
Općine Blato.

Slijedom okvirnih rokova iz prethodnog stavka kao realni rok za donošenje
Urbanističkog plana uređenja Potirna - Garma procjenjuje se rok od 12 mjeseci, dakle do
ožujak 2009. godine.
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Članak 12.
Tijekom izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Potirna - Garma u cijelosti se
primjenjuju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato (Službeni glasnik
Općine Blato br. 3/07).
Članak 13.
Ova Odluka dostavlja se Urbanističkoj inspekciji i objavljuje javnosti sukladno članku
79. st. 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.
Članak 14.
Općina Blato će iz svog proračuna financirati izradu Urbanističkog plana uređenja
Potirna - Garma.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Blato».
Klasa: 021-05/08-03/17
Ur.br: 2138/02-02/1-08-1
Blato, 28. veljače 2008. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Katja Favro dipl. oec., v. r.
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Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj
76/2007.) te članka 29. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik br. 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06)
Općinsko vijeće Općine Blato donijelo je na svojoj 26. sjednici, održanoj 28. veljače 2008.
godine
OD L U K U
o izradi
Urbanističkog plana uređenja Bristva-Prigradica-Žukova
Članak 1.
Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja Bristva-PrigradicaŽukova je Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/2007.).
Članak 2.
Razlozi za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja Bristva-Prigradica-Žukova
su :
5. Obveza izrade Urbanističkog plana uređenja za neizgrađene dijelove građevinskog
područja naselja i izvan građevinskog područja obale, temeljem članka 75. stavak 2.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07).
Članak 3.
Urbanistički plan uređenja Bristva-Prigradica-Žukova obuhvatit će površinu u iznosu od
144 ha.
Članak 4.
Ocjena stanja u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Bristva-Prigradica-Žukova
sukladna je Izvješću o stanju u prostoru Općine Blato (Službeni glasnik br. 4/05).
Članak 5.
Ciljevi i programska polazišta Urbanističkog plana uređenja Bristva-Prigradica-Žukova
sukladni su:
u)
Strategiji i programu prostornog uređenja Republike Hrvatske;
v)
Prostornom planu Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik
Dubrovačko-neretvanske županije broj 6/03, 3/05 i 3/06);
w) Prostornom planu uređenja Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato br. 3/03,
5/04 i 3/07);
x)
Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Blato (Službeni glasnik
Općine Blato br. 3/07);
y)
Utemeljenim zahtjevima za izradu Urbanističkog plana uređenja BristvaPrigradica-Žukova navedenim u članku 2. ove Odluke.
Članak 6.
Pri izradi Urbanističkog plana uređenja Bristva-Prigradica-Žukova Općina Blato će
dostaviti izrađivaču plana:
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Katastarsko-topografsku kartu za područje Bristve-Prigradice-Žukove;
Elaborat – idejno rješenje odvodnje za sjevernu obalu;
Elaborat – idejno rješenje vodoopskrbe za sjevernu obalu;
Elaborat – idejno rješenje elektroopskrbe za sjevernu obalu;
Elaborat – idejno rješenje za luku Prigradica.
Članak 7.

Stavke navedene u članku 6. ove Odluke pribavit će Općina Blato angažiranjem ovlaštenih
pravnih osoba.
Članak 8.
Za izradu Urbanističkog plana uređenja Bristva-Prigradica-Žukova potrebno je
pribaviti katastarsko topografsku kartu u mj. 1 : 1000. Plan će se izraditi u mj. 1:2000.
Navedenu kartu izradit će ovlaštena pravna osoba koju odredi naručitelj.
Članak 9.
U postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Bristva-Prigradica-Žukova
zatražiti će se stručna mišljenja, posebni uvjeti, odnosno prijedlozi za dopunu rješenja iz
Urbanističkog plana uređenja Bristva-Prigradica-Žukova od tijela i osoba određenih posebnim
propisima koja obavezno daju zahtjeve iz svog djelokruga i to u roku 15 dana. Kao tijela i
osobe određene posebnim propisima definiraju se:
- Republika Hrvatska, Dubrovačko neretvanska županija,
Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša;
- Županijski zavod za prostorno uređenje Dubrovačko neretvanske županije;
- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprava za poljoprivredno
zemljište, 10 000 Zagreb;
-

Ministarstvo regionalnog razvitka, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava
šumarstva, 10 000 Zagreb;
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Zagrebu, 10000 Zagreb;
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, 10 000 Zagreb;
Hrvatske vode, VGO za vodno područje dalmatinskih slivova, Split;
Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, 10 000 Zagreb.
Članak 10.

Kao druga tijela i osobe određeni posebnim propisima koja mogu dati zahtjeve iz svog
djelokruga unutar rokova izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Bristva-PrigradicaŽukova, određuju se:
- Županijska uprava za ceste Dubrovačko neretvanske županije u Dubrovniku, Vladimira
Nazora 8, Dubrovnik;
- Hrvatska elektroprivreda, Direkcija za distribuciju, Odjel za izgradnju, Ulica grada
Vukovara 37, 10 000 Zagreb;
- Hrvatska Elektroprivreda, DP Elektrojug, Nikole Tesle 3, Dubrovnik;
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje Dalmatinskih slivova, Split,
Vukovarska 35, Split;
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Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za slivno područje Neretva-KorčulaOpuzen, Trg Opuzenske bojne 5, Opuzen;
Vodovod d.o.o. Blato;
Hrvatska agencija za telekomunikacije, Palmotićeva 60, Zagreb;
HP Hrvatska pošta d.d., Nikole Jurišića 13, Zagreb,
Hrvatski Telecom, Savska cesta 32, 10 000 Zagreb;
T-Mobile, Ulica grada Vukovara 23, 10 000 Zagreb;
VIP-Net GSM, Vrtni put bb 10 000 Zagreb;
TELE 2, grada Vukovara 269, Zagreb;
MUP, Policijska uprava Korčula;
Hrvatske šume, Uprava šuma Zagreb, Farkaša Vukotinovića 2, 10000 Zagreb;
Hrvatske šume, Blato;
Eko d.o.o. Blato;
drugi subjekti koji nisu navedeni, a mogu biti od pomoći pri izradi.
Članak 11.

Okvirni rokovi u postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja BristvaPrigradica-Žukova:
- 8 dana za pripremne radnje za dostavu poziva s materijalima tijelima i osobama iz
članka 9. i 10. ove Odluke da u roku od 15 dana dostave podatke, planske smjernice i
propisane dokumente za izradu Urbanističkog plana uređenja Bristva-PrigradicaŽukova;
- 15 dana za dostavu podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenta za izradu
Urbanističkog plana uređenja Bristva-Prigradica-Žukova od strane tijela i osoba
određenih posebnim propisima iz njihovog djelokruga;
- 30 dana za obradu prikupljenih podataka i pripremu prethodne rasprave;
- 7 dana za provođenje prethodne rasprave;
- 30 dana za obradu podataka iz prethodne rasprave i pripremu nacrta prijedloga:
- 7 dana za prihvaćanje nacrta prijedloga kao prijedloga Plana za javnu raspravu od strane
Poglavarstva Općine Blato;
- 7 dana za izradu potrebnih materijala i izradu prijedloga Plana za javnu raspravu;
- 30 dana za provedbu javne rasprave;
- 30 dana za izradu nacrta konačnog prijedloga u skladu s prihvaćenim očitovanjima,
mišljenjima, primjedbama i prijedlozima danim izvješću o javnoj raspravi;
- 7 dana za izradu i dostavu nacrta konačnog prijedloga Plana osobama i tijelima
određenim posebnim propisima za davanje suglasnosti, mišljenja i očitovanja;
-

30 dana da osobe i tijela određena posebnim propisima dostave svoje suglasnosti,
mišljenja i očitovanja;
7 dana za donošenje konačnog prijedloga Plana;
7 dana za dostavu konačnog prijedloga na suglasnost Dubrovačko neretvanskoj
županiji, Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša;
30 dana da Dubrovačko neretvanska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu
okoliša izda suglasnost;
7 dana za dostavu konačnog prijedloga plana na suglasnost Ministarstvu zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva;
30 dana da Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izda
suglasnost;
upućivanje konačnog prijedloga na donošenje Općinskom vijeću;
objava donesenog Urbanističkog plana uređenja Bristva-Prigradica-Žukova
u
Službenom glasniku Općine Blato.
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Slijedom okvirnih rokova iz prethodnog stavka kao realni rok za donošenje
Urbanističkog plana uređenja Bristva-Prigradica-Žukova procjenjuje se rok od 12 mjeseci,
dakle do ožujak 2009. godine.
Članak 12.
Tijekom izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Bristva-Prigradica-Žukova u
cijelosti se primjenjuju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato (Službeni
glasnik Općine Blato br. 3/07).
Članak 13.
Ova Odluka dostavlja se Urbanističkoj inspekciji i objavljuje javnosti sukladno članku
79. st. 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.
Članak 14.
Općina Blato će iz svog proračuna financirati izradu Urbanističkog plana uređenja
Bristva-Prigradica-Žukova.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Blato».
Klasa: 021-05/08-03/18
Ur.br: 2138/02-02/1-08-1
Blato, 28. veljače 2008. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Katja Favro dipl. oec., v. r.
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Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj
76/2007.) te članka 29. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik br. 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06)
Općinsko vijeće Općine Blato donijelo je na svojoj 26. sjednici održanoj 28. veljače 2008.
godine
OD L U K U
o izradi
Urbanističkog plana uređenja Prišćapac
Članak 1.
Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja Prišćapac je Zakon
o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/2007.).
Članak 2.
Razlozi za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja Prišćapac su :
6. Obveza izrade Urbanističkog plana uređenja za neizgrađene dijelove građevinskog
područja naselja i izvan građevinskog područja obale, temeljem članka 75. stavak 2.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07).
Članak 3.
Urbanistički plan uređenja Prišćapac obuhvatit će površinu u iznosu od 14 ha.
Članak 4.
Ocjena stanja u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Prišćapac sukladna je Izvješću o
stanju u prostoru Općine Blato (Službeni glasnik br. 4/05).
Članak 5.
Ciljevi i programska polazišta Urbanističkog plana uređenja Prišćapac sukladni su:
z)
Strategiji i programu prostornog uređenja Republike Hrvatske;
aa) Prostornom planu Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik
Dubrovačko-neretvanske županije broj 6/03, 3/05 i 3/06);
bb) Prostornom planu uređenja Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato br. 3/03,
5/04 i 3/07);
cc) Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Blato (Službeni glasnik
Općine Blato br. 3/07);
dd) Utemeljenim zahtjevima za izradu Urbanističkog plana uređenja Prišćapac
navedenim u članku 2. ove Odluke.
Članak 6.
Pri izradi Urbanističkog plana uređenja Prišćapac Općina Blato će dostaviti izrađivaču
plana:
-

Katastarsko-topografsku kartu za područje Prišćapac;
Idejno rješenje novo planirane ceste Gršćica – Vinačac;
Elaborat – idejno rješenje odvodnje za južnu obalu;
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Elaborat – idejno rješenje vodoopskrbe za južnu obalu;
Elaborat – idejno rješenje elektroopskrbe za južnu obalu;
Program gradnje turističke zone «Prišćapac».
Članak 7.

Stavke navedene u članku 6. ove Odluke pribavit će Općina Blato angažiranjem ovlaštenih
pravnih osoba.
Članak 8.
Za izradu Urbanističkog plana uređenja Prišćapac potrebno je pribaviti katastarsko
topografsku kartu u mj. 1 : 1000. Plan će se izraditi u mj. 1:2000.
Navedenu kartu izradit će ovlaštena pravna osoba koju odredi naručitelj.
Članak 9.
U postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Prišćapac zatražiti će se
stručna mišljenja, posebni uvjeti, odnosno prijedlozi za dopunu rješenja iz Urbanističkog plana
uređenja Prišćapac od tijela i osoba određenih posebnim propisima koja obavezno daju
zahtjeve iz svog djelokruga i to u roku 15 dana. Kao tijela i osobe određene posebnim
propisima definiraju se:
- Republika Hrvatska, Dubrovačko-neretvanska županija,
Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša;
- Županijski zavod za prostorno uređenje Dubrovačko neretvanske županije;
- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprava za poljoprivredno
zemljište, 10 000 Zagreb;
-

Ministarstvo regionalnog razvitka, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava
šumarstva, 10 000 Zagreb;
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Zagrebu, 10000 Zagreb;
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, 10 000 Zagreb;
Hrvatske vode, VGO za vodno područje dalmatinskih slivova, Split;
Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, 10 000 Zagreb.
Članak 10.

Kao druga tijela i osobe određeni posebnim propisima koja mogu dati zahtjeve iz svog
djelokruga unutar rokova izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Prišćapac, određuju
se:
- Županijska uprava za ceste Dubrovačko neretvanske županije u Dubrovniku, Vladimira
Nazora 8, Dubrovnik;
- Hrvatska elektroprivreda, Direkcija za distribuciju, Odjel za izgradnju, Ulica grada
Vukovara 37, 10 000 Zagreb;
- Hrvatska Elektroprivreda, DP Elektrojug, Nikole Tesle 3, Dubrovnik;
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje Dalmatinskih slivova, Split,
Vukovarska 35, Split;
- Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za slivno područje Neretva-KorčulaOpuzen, Trg Opuzenske bojne 5, Opuzen;
- Vodovod d.o.o. Blato;
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Hrvatska agencija za telekomunikacije, Palmotićeva 60, Zagreb;
HP Hrvatska pošta d.d., Nikole Jurišića 13, Zagreb,
Hrvatski Telecom, Savska cesta 32, 10 000 Zagreb;
T-Mobile, Ulica grada Vukovara 23, 10 000 Zagreb;
VIP-Net GSM, Vrtni put bb 10 000 Zagreb;
TELE 2, grada Vukovara 269, Zagreb;
MUP, Policijska uprava Korčula;
Hrvatske šume, Uprava šuma Zagreb, Farkaša Vukotinovića 2, 10000 Zagreb;
Hrvatske šume, Blato;
Eko d.o.o. Blato;
drugi subjekti koji nisu navedeni, a mogu biti od pomoći pri izradi.
Članak 11.

-

-

Okvirni rokovi u postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Prišćapac:
8 dana za pripremne radnje za dostavu poziva s materijalima tijelima i osobama iz
članka 9. i 10. ove Odluke da u roku od 15 dana dostave podatke, planske smjernice i
propisane dokumente za izradu Urbanističkog plana uređenja Prišćapac;
15 dana za dostavu podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenta za izradu
Urbanističkog plana uređenja Prišćapac od strane tijela i osoba određenih posebnim
propisima iz njihovog djelokruga;
30 dana za obradu prikupljenih podataka i pripremu prethodne rasprave;
7 dana za provođenje prethodne rasprave;
30 dana za obradu podataka iz prethodne rasprave i pripremu nacrta prijedloga:
7 dana za prihvaćanje nacrta prijedloga kao prijedloga Plana za javnu raspravu od strane
Poglavarstva Općine Blato;
7 dana za izradu potrebnih materijala i izradu prijedloga Plana za javnu raspravu;
30 dana za provedbu javne rasprave;
30 dana za izradu nacrta konačnog prijedloga u skladu s prihvaćenim očitovanjima,
mišljenjima, primjedbama i prijedlozima danim izvješću o javnoj raspravi;
7 dana za izradu i dostavu nacrta konačnog prijedloga Plana osobama i tijelima
određenim posebnim propisima za davanje suglasnosti, mišljenja i očitovanja;
30 dana da osobe i tijela određena posebnim propisima dostave svoje suglasnosti,
mišljenja i očitovanja;
7 dana za donošenje konačnog prijedloga Plana;
7 dana za dostavu konačnog prijedloga na suglasnost Dubrovačko neretvanskoj
županiji, Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša;
30 dana da Dubrovačko neretvanska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu
okoliša izda suglasnost;
7 dana za dostavu konačnog prijedloga na suglasnost Ministarstvu zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva;
30 dana da Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izda
suglasnost;
upućivanje konačnog prijedloga na donošenje Općinskom vijeću;
objava donesenog Urbanističkog plana uređenja Prišćapac u Službenom glasniku
Općine Blato.

Slijedom okvirnih rokova iz prethodnog stavka kao realni rok za donošenje
Urbanističkog plana uređenja Prišćapac procjenjuje se rok od 12 mjeseci, dakle do ožujka
2009. godine.
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Članak 12.
Tijekom izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Prišćapac u cijelosti se
primjenjuju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato (Službeni glasnik
Općine Blato br. 3/07).
Članak 13.
Ova Odluka dostavlja se Urbanističkoj inspekciji i objavljuje javnosti sukladno članku
79. st. 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.
Članak 14.
Općina Blato će iz svog proračuna financirati izradu Urbanističkog plana uređenja
Prišćapac.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Blato».

Klasa: 021-05/08-03/19
Ur.br: 2138/02-02/1-08-1
Blato, 28. veljače 2008. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Katja Favro dipl. oec., v. r.
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Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj
76/2007.) te članka 29. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik br. 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06)
Općinsko vijeće Općine Blato donijelo je na svojoj 26. sjednici održanoj 28.veljače 2008.
godine
OD L U K U
o izradi Urbanističkog plana uređenja Krtinja
Članak 1.
Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja Krtinja je Zakon o
prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/2007.).
Članak 2.
Razlozi za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja Krtinja su :
1. formiranje građevinskog područja za potrebe gradnje sportske dvorane u Blatu ;
Članak 3.
Urbanistički plan uređenja «Krtinja» obuhvatit će površinu potrebnu za gradnju
sportske dvorane u Općini Blato kao JLS, odnosno njene katastarske općine Blato.
Članak 4.
Ocjena stanja u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Krtinja sukladna je Izvješću o
stanju u prostoru Općine Blato (Službeni glasnik br. 4/05).
Članak 5.
Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Blato sukladni su:
ee) Strategiji i programu prostornog uređenja Republike Hrvatske;
ff) Prostornom planu Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik
Dubrovačko-neretvanske županije broj 6/03, 3/05 i 3/06);
gg) Prostornom planu uređenja Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato br. 3/03,
5/04 i 3/07);
hh) Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Blato (Službeni glasnik
Općine Blato br. 3/07);
ii) Odluka o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Blato za potrebe
izrade UPU Krtinja, a temeljem članka 55. stavka 4.
jj) Utemeljenim zahtjevima za izradu Urbanističkog plana uređenja Krtinja
navedenim u članku 2. ove Odluke.
Članak 6.
Pri izradi Urbanističkog plana uređenja Krtinja dodatno će se izraditi idejno rješenje
sportske dvorane kao podloga za izradu urbanističkog plana uređenja Krtinja.
Članak 7.
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Idejno rješenje iz članka 6. ove Odluke izraditi će Općina Blato angažiranjem ovlaštene pravne
osobe.
Članak 8.
Za izradu Urbanističkog plana uređenja Krtinja potrebno je pribaviti dopunu
vektorizirane katastarske karte s ucrtanom županijskom cestom u mj. 1 : 1000.
Dopunu karte pribaviti će se od nadležnog Ureda za katastar.
Članak 9.
U postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Krtinja zatražiti će se
stručna mišljenja, posebni uvjeti, odnosno prijedlozi za dopunu rješenja iz Urbanističkog plana
uređenja Krtinja od tijela i osoba određenih posebnim propisima koja obavezno daju zahtjeve iz
svog djelokruga i to u roku 15 dana. Kao tijela i osobe određene posebnim propisima
definiraju se:
- Republika Hrvatska, Dubrovačko neretvanska županija,
Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša;
- Županijski zavod za prostorno uređenje Dubrovačko neretvanske županije;
- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprava za poljoprivredno
zemljište, 10 000 Zagreb;
-

Ministarstvo regionalnog razvitka, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava
šumarstva, 10 000 Zagreb;
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Zagrebu, 10000 Zagreb;
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, 10 000 Zagreb;
Hrvatske vode, VGO za vodno područje dalmatinskih slivova, Split;
Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, 10 000 Zagreb.
Članak 10.

Kao druga tijela i osobe određeni posebnim propisima koja mogu dati zahtjeve iz svog
djelokruga unutar rokova izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Krtinja, određuju se:
- Županijska uprava za ceste Dubrovačko neretvanske županije u Dubrovniku, Vladimira
Nazora 8, Dubrovnik;
- Hrvatska elektroprivreda, Direkcija za distribuciju, Odjel za izgradnju, Ulica grada
Vukovara 37, 10 000 Zagreb;
- Hrvatska Elektroprivreda, DP Elektrojug, Nikole Tesle 3, Dubrovnik;
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje Dalmatinskih slivova, Split,
Vukovarska 35, Split;
-

Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za slivno područje Neretva-KorčulaOpuzen, Trg Opuzenske bojne 5, Opuzen;
Vodovod d.o.o. Blato;
Hrvatska agencija za telekomunikacije, Palmotićeva 60, Zagreb;
HP Hrvatska pošta d.d., Nikole Jurišića 13, Zagreb,
Hrvatski Telecom, Savska cesta 32, 10 000 Zagreb;
T-Mobile, Ulica grada Vukovara 23, 10 000 Zagreb;
VIP-Net GSM, Vrtni put bb 10 000 Zagreb;
TELE 2, grada Vukovara 269, Zagreb;
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MUP, Policijska uprava Korčula;
Hrvatske šume, Uprava šuma Zagreb, Farkaša Vukotinovića 2, 10000 Zagreb;
Hrvatske šume, Blato;
Eko d.o.o. Blato;
drugi subjekti koji nisu navedeni, a mogu biti od pomoći pri izradi.
Članak 11.

-

Okvirni rokovi u postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Krtinja:
5 dana za pripremne radnje za dostavu poziva s materijalima tijelima i osobama iz
članka 9. i 10. ove Odluke da u roku od 15 dana dostave podatke, planske smjernice i
propisane dokumente za izradu Urbanističkog plana uređenja Krtinje;
15 dana za dostavu podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenta za izradu
Urbanističkog plana uređenja Krtinja od strane tijela i osoba određenih posebnim
propisima iz njihovog djelokruga;
7 dana za obradu prikupljenih podataka i pripremu prethodne rasprave;
15 dana za provođenje prethodne rasprave;
7 dana za obradu podataka iz prethodne rasprave i pripremu nacrta prijedloga:
7 dana za prihvaćanje nacrta prijedloga kao prijedloga Plana za javnu raspravu od strane
Poglavarstva Općine Blato;
15 dana za izradu potrebnih materijala i izradu prijedloga Plana za javnu raspravu;
15 dana za provedbu javne rasprave;
7 dana za izradu nacrta konačnog prijedloga u skladu s prihvaćenim očitovanjima,
mišljenjima, primjedbama i prijedlozima danim izvješću o javnoj raspravi;
7 dana za izradu i dostavu nacrta konačnog prijedloga Plana osobama i tijelima
određenim posebnim propisima za davanje suglasnosti, mišljenja i očitovanja;
30 dana da osobe i tijela određena posebnim propisima dostave svoje suglasnosti,
mišljenja i očitovanja;
7 dana za donošenje konačnog prijedloga Plana;
7 dana za dostavu konačnog prijedloga na suglasnost Dubrovačko neretvanskoj
županiji, Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša;
30 dana da Dubrovačko neretvanska županija, Upravni odjel za graditeljstvo izda
suglasnost;
7 dana za dostavu konačnog prijedloga na suglasnost Ministarstvu zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva;
30 dana da Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izda
suglasnost;
upućivanje konačnog prijedloga na donošenje Općinskom vijeću;
objava donesenog Urbanističkog plana uređenja Krtinja u Službenom glasniku Općine
Blato.

Slijedom okvirnih rokova iz prethodnog stavka kao realni rok za donošenje
Urbanističkog plana uređenja Krtinja procjenjuje se rok od 6 mjeseci, dakle do srpnja 2009.
godine.
Članak 12.
Tijekom izrade i donošenja urbanističkog plana uređenja Krtinja u cijelosti se
primjenjuju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato (Službeni glasnik
Općine Blato br. 3/07).
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Članak 13.
Ova Odluka dostavlja se Urbanističkoj inspekciji i objavljuje javnosti sukladno članku
79. st. 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.
Članak 14.
Općina Blato će iz svog proračuna financirati Urbanistički plan uređenja Krtinja.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Blato 29.
veljače 2008. godine.
Klasa: 021-05/08-03/20
Ur.br: 2138/02-02/1-08-1
Blato, 28. veljače 2008. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Katja Favro dipl. oec., v. r.
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Temeljem članka 75. stavak 2. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko
vijeće Blato na svojoj 26. sjednici održanoj 28. veljače 2008. godine, donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
I.
Predlaže se načelnik Općine Blato prof. Ivo Gavranić za vanjskog člana Odbora za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskog sabora.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Blato», a
dostavit će se Odboru za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora.

Klasa: 021-05/08-03/21
Ur.br: 2138/02-02/1-08-1
Blato, 28. veljače 2008. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
dipl. oec. Katija Favro, v.r.
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Izdaje Općina Blato - glavni i odgovorni urednik Sandra Marinović
Informacije se primaju u tajništvu Općine Blato,
telefoni 020/ 851-041, 851-141 telefax 020/851-241
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