SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE BLATO

Broj: 10

Godina: XXI

Blato, 27. prosinca
godine

2013. Uprava i uredništvo:
Općina Blato, Trg dr. Franje
Tuñmana 4
List izlazi po potrebi

Sadržaj

OPĆINSKO VIJEĆE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Blato za 2013. godinu;
Odluka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2013. godinu;
Proračun Općine Blato za 2014 godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu;
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Blato za 2014. godinu;
Odluka o prihvaćanju Programa rada Općine Blato za 2014. godinu;
Odluka o subvencioniranoj stanogradnji;
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Blato;
8. Zaključak o pristupanju Sporazumu gradonačelnika/načelnika u sklopu projekta
„MESHARTILITY“;
9. Zaključak o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom
zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.
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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO
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1) Temeljem članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) i članka
28. Statuta Općine Blato (Sl.gl. 5/09, 3/13 i 9/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Blato na
svojoj 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2013 godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA OPĆINE
BLATO
ZA 2013. GODINU
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KLASA: 023-05/13-01/36
URBROJ: 2138/02-01-13-1
Blato, 20. prosinca 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
prof. Tonći Padovan, v.r.
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2) Na temelju članka 28. Statuta Općine Blato (Sl. gl. br. 5/09, 3/13 i 9/13 – pročišćeni
tekst), Općinsko vijeće Općine Blato, na svojoj 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2013.
godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2013. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se Izmjene i dopune Programa rada Općine Blato za 2013.
godinu koje uključuju Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne
infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato za 2013. godinu i iste čine sastavni
dio ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Blato“.

KLASA: 023-05/13-01/37
URBROJ: 2138/02-01-13-1
Blato, 20. prosinca 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
prof. Tonći Padovan, v.r.
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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
RADA OPĆINE BLATO ZA 2013.
GODINU
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IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA
OPĆINE BLATO u 2013. godini
Realizacija ovog Programa ovisi najvećim dijelom o mogućnostima ishoñenja
sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja dati
pregled po izvorima sredstava.
R.b Naziv investicije
r
1.

Izrada projektne
dokumentacije za
izgradnju ceste na
dionici od ulice 54. do
spoja sa ŽC-6222

2.

Rekonstrukcija ceste
Blato – Gršćica

3.

Izrada projektne
dokumentacije za
izgradnju ceste
Gršćica - Vinačac

4.

Izgradnja
kanalizacijskog
sustava Blato –
Prigradica
*a)I faza kanal.sust.
Blato-Prigradica
b)Izgr.II faze kanal.
pods.
naselje Blato

Planirano za
2013.

Izmjena i
dopuna
Programa, XI

Izmjena i
dopuna
Programa, XII

Izvori
financiranja

56.000,00

Općina Blato
645.000,00

142.000,00

195.000,00

195.000,00

142.000,00

142.000,00

Općina Blato

Eko d.o.o
*30.740,00

4.840.000,00

*30.740,00
Općina Blato
IPARD program
i kreditna
sredstva

6.000.000,00

6.400.000,00

33.000,00
80.000,00

13.000,00
60.000,00

Općina Blato
Fond za zaštitu
okoliša i
energetsku
učinkovitost,

5.

Sanacija deponija
Sitnica

6.

Izrada Izmjena i
dopuna PPUO Blato

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Općina Blato

7.

Ureñenje
nerazvrstanih cesta

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Općina Blato

8.

Rješavanje imovinsko
pravnih poslova za
NPKL

250.000,00

250.000,00

250.000,00

Općina Blato

9.

Proširenje groblja
Svetog Križa u Blatu

1.540.000,00

5.000,00

5.000,00

Općina Blato i
grañani
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10. Sanacija krovišta
tržnice

300.000,00

235.000,00

235.000,00

Općina Blato

11. Vodoopskrba Črnja
Luka - Žajkova

280.000,00

280.000,00

215.000,00

Općina Blato

12. Odvodnja oborinskih
voda iz centra Blata

1.000.000,00

30.000,00

30.000,00

Općina Blato
Ministarstvo reg.
razv. i fondova
Europske unije

13. Elaborat kanalizacije
za južnu i sjevernu
obalu

130.000,00

60.000,00

60.000,00

Općina Blato

7.300.000,00

7.615.000,00

80.000,00

60.000,00

14. Postavljanje ograde uz
igralište za male
športove u Blatu

45.000,00

15. Rješavanje imovinsko
pravnih poslova uz
ŽC6223 na istočnom
dijelu mjesta Blata
16. Ureñenje obalnog
pojasa uvale mala
Prižba
Ukupno Općina Blato 8.298.000,00
Ukupno drugi izvori
financiranja

1.000.000,00

Projekti kojima su ovim Izmjenama i dopunama izmijenjeni iznosi ulaganja iz
Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih
ulaganja Općine Blato:

4. Izgradnja II faze kanalizacijskog podsustava otpadnih voda u Blatu
Izmjena se odnosi na usklañenje sa stvarno izvršenim radovima.
5. Sanacija deponija Sitnica
Izmjena se odnosi na usklañenje sa stvarno izvršenim poslovima.
11. Vodoopskrba Črnja luka Žajkova
Izmjena se odnosi na usklañenje sa stvarno izvršenim radovima.

*

Projekti koji se nisu financirali putem Proračuna Općine Blato, te nisu uvršteni u zbroj.
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3) Temeljem članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu (NN 87/08 i NN 136/12) i
članka 29. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 5/09, 3/13 i 9/13-pročišćeni
tekst), Općinsko vijeće Blato na svojoj 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine, donosi

PRORAČUN OPĆINE
BLATO
ZA 2014. GODINU
I
PROJEKCIJE ZA 2015.
I 2016. GODINU
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KLASA: 023-05/13-01/38
URBROJ: 2138/02-01-13-1
Blato, 20. prosinca 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
prof. Tonći Padovan, v.r.
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4) Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (87/08 i 136/12) i članka 29. Statuta
Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 5/09, 3/13 i 9/13-pročišćeni tekst), Općinsko
vijeće Blato na svojoj 6. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Blato za 2014. godinu

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom ureñuje prihodi, primici, rashodi i izdaci Proračuna Općine Blato za 2014.
godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), izvršavanje Proračuna, opseg zaduživanja i davanja
jamstava, upravljanje dugom, te financijskom i nefinancijskom imovinom, kao i prava i
obveze korisnika proračunskih sredstava.
II. STRUKTURA PRORAČUNA
Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, te Računa financiranja, a Posebni
dio sadrži raspored rashoda prema organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj, te funkcijskoj
klasifikaciji, te izvorima financiranja.
U Računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi od imovine,
te financiranje javnih rashoda na razini općinske uprave i proračunskih korisnika.
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
1. Upravljanje prihodima i izdacima
Članak 3.
Tijela Općine Blato odgovorna za prikupljanje proračunskih prihoda, odgovorna su za
potpuno i pravodobno prikupljanje prihoda na račun proračuna u skladu sa odgovarajućim
zakonima i provedbenim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u proračunu.
Članak 4.
Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: korisnici)
koji su u Posebnom dijelu Proračuna odreñeni na nositelje sredstava na pojedinim stavkama u
skladu sa godišnjim financijskim planom Korisnika.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su odreñene Proračunom,
i to do visine utvrñene u njegovu Posebnom dijelu.
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Članak 5.
Ostali korisnici proračuna mogu koristiti sredstva Proračuna i sva oslobañanja od plaćanja
izvornih općinskih prihoda (porez na tvrtku, porez na reklame, porez na kuću za odmor, porez
na korištenje javnih površina, komunalna naknada i komunalni doprinos) isključivo uz zahtjev
kojeg odobrava Općinski načelnik.
2. Planiranje likvidnosti proračuna
Članak 6.
Korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u Posebnom dijelu
Proračuna, ako je njihovo dospijeće plaćanja usklañeno s mjesečnim dodjelama.
Pri utvrñivanju mjesečnih dodjela korisniku, polazi se od visine sredstava utvrñenih u
godišnjem i mjesečnim financijskim planovima korisnika.
Odjel za proračun i financije utvrñuje mjesečnu proračunsku dodjelu sredstava u skladu s
likvidnosti proračuna i preuzetim obvezama proračunskog korisnika, do visine planirane u
godišnjem financijskom planu proračunskog korisnika i Proračunu Općine Blato.
Proračunski korisnik u financijskom planu treba iskazati sve svoje prihode i rashode, a Općina
Blato doznačuje razliku izmeñu vlastitih prihoda i ukupnih rashoda proračuskih sredstava, ali
do visine sredstava osiguranih u Proračunu.
Namjenski prihodi i primici te vlastiti prihodi proračunskih korisnika u 2014. godini neće se
uplaćivati u lokalni proračun, ali Općina Blato zadržava pravo kontrole i nadzora naplate
prihoda proračunskih korisnika.
Ukoliko proračunski korisnici ne dostave godišnji financijski plan, sredstva izdvojena u
Proračunu neće se isplaćivati.

III

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE
Članak 7.

Općinski načelnik je obvezno izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenju Proračuna za prvo
polugodište 2013. do 15. rujna.
Članak 8.
Godišnji Proračun izvršava se do 31. prosinca 2014. godine.
Nadležno upravno tijelo izrañuje nacrt prijedloga konsolidiranog obračuna proračuna i
dostavlja ga načelniku najkasnije do 1. svibnja 2015. godine.
Načelnik donosi prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna i dostavlja ga Državnom uredu za
reviziju najkasnije do 1. lipnja 2015. godine.
Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna podnosi se Općinskom vijeću najkasnije do 1. lipnja
2015. godine.
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IV. UPRAVLJANJE DUGOVIMA
Članak 9.
Općina Blato u 2014. godini neće se dodatno zaduživati, a financijeske obveze koje
dospjevaju temeljem kredita Hypo Alpe Adria Bank za financiranje projekta „Sustav
kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda”, « Podsustav odvodnje Blato – Glavni
kanalizacijski kolektori i crpne stanice, 1. faza: Izgradnja gravitacijskih kanala K1-7 i K1-8 »
dospjevaju u 2015. godinu, što je predviñeno i Projekcijama za 2015. i 2016. godinu.
Članak 10.
Trgovačko društvo i javna ustanova kojih je osnivač i većinski vlasnik Općina Blato mogu se
zadužiti samo uz prethodnu suglasnost osnivača.
Odluku o suglasnosti iz stavka 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće Blato.
Općinski načelnik Općine Blato dužan je izvijestiti Ministarstvo financija o danim jamstivma
u roku od 30 dana nakon danog jamstva i obvezno do 31. prosinca tekuće godine.
V. ODGOVORNOST ČELNIKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA, FINANCIJSKOG
KONTROLORA I RAČUNOPOLAGAČA
Članak 11.
Načelnik Općine odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna, za preuzimanje i
verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava.
Načelnik Općine odgovoran je za zakonitost, svrsishodnost, učinkovitost i za ekonomično
raspolaganje proračunskim sredstvima, a s obzirom da je načelnik ujedno i računopolagač
odgovoran je za trošenje javnog novca za namjene utvrñene proračunom.
Pročelnik nadležnog upravnog tijela ujedno je i voditelj za financijsko upravljanje i kontrole,
a odgovoran je za uspostavu, razvoj i provoñenje sustava financijskog upravljanja i kontrola
u Općini Blato.
Pročelnik upravnog odjela za opće poslove ujedno i osoba za utvrñivanje nepravilnosti koja je
zadužena za zaprimanje obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno
poduzimanje radnje protiv nepravilnosti i prijevara, poduzimanje potrebnih mjera, te o istom
izvješćivanje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Odsjeka za suzbijanje nepravilnosti
i prijevara u Odjelu proračunskog nadzora Državne riznice u Ministarstvu financija.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA
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Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Općine
Blato, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2014. godine.

KLASA: 023-05/13-01/39
URBROJ: 2138/02-01-13-1
Blato, 20. prosinca 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
prof. Tonći Padovan, v.r.
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5) Na temelju članka 28. Statuta Općine Blato (Sl. gl. br. 5/09, 3/13 i 9/13- pročišćeni
tekst), Općinsko vijeće Blato, na svojoj 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine,
donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Programa rada Općine Blato za 2014. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se Program rada Općine Blato za 2014. godinu koji
uključuje Program poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato za 2014. godinu, Program
gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato
za 2014. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova održavanja
ureñenog grañevinskog zemljišta na području općine Blato za 2014. godinu, Program javnih
potreba u kulturi na području općine Blato za 2014. godinu, Program javnih potreba u odgoju
i obrazovanju na području općine Blato za 2014. godinu, Program javnih potreba u sportu na
području općine Blato za 2014. godinu i Program zdravstva i socijalne skrbi na području
općine Blato za 2014. godinu i isti čine sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Blato“.

KLASA: 023-05/13-01/40
URBROJ: 2138/02-01-13-1
Blato, 20. prosinca 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
prof. Tonći Padovan, v.r.
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PROGRAM RADA OPĆINE
BLATO ZA 2014. GODINU
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PROGRAM POTICANJA GOSPODARSKOG RAZVITKA OPĆINE BLATO U 2014.
GODINI

UVOD
U postupku pripreme Programa poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato za
2014. godinu, načelnik Općine Blato održao je sastanak s predstavnicima značajnijih
gospodarskih subjekata na području Općine Blato i predsjednikom Udruženja obrtnika u
nastojanju da se, s obzirom na tešku gospodarsku situaciju koja se reflektira i na našu lokalnu
zajednicu, pokušaju u najvećoj mogućoj mjeri uvažavati zahtjevi poduzetnika prema
općinskom proračunu. S obzirom da je program sufinanciranja zapošljavanja najznačajnija
mjera ovog gospodarskog programa i da je ista osmišljena na način da se sufinancira svako
novo radno mjesto, a ne zamjena uposlenika, bilo da se radi o zamjeni uslijed prirodnog
odljeva zaposlenika ili pak uslijed smanjenja obima poslovanje, Radež d.d. kao najznačajniji
gospodarski subjekt, ovu mjeru Općinskog proračuna nije bio u mogućnosti koristiti. Stoga je
inicirana nova mjera u programu, a to je «pomoć gospodarskim subjektima s poteškoćama u
poslovanju uvjetovanih krizom».

1. TRENUTNA SITUACIJA
Od 3583 stanovnika (prema popisu iz 2011. godine) Općine Blato, na dan 31.
listopada 2013. godine, njih 1544 je registrirano kao radno sposobno, od čega je 1290
zaposleno, dok ih se 254 nalazi na Zavodu za zapošljavanje, što rezultira stopom
nezaposlenosti od 16,45%, što je na istom nivou kao i isto razdoblje prošle godine. U 2013.
godini u odnosu na prethodne godina ukupna zaposlenost u Blatu nije se značajnije mijenjala.
U poslovanju gospodarskih subjekata za proteklu godinu (obrañene samo pravne osobe),
prema izvješćima Financijske agencije, zabilježen je pad prihoda od 18,1% u odnosu na 2011.
godinu, dolazi do daljnjeg pada broja gospodarskih subjekata koji posluju pozitivno, tako da
je 55% ukupnog broja gospodarskih subjekta u 2012. godini poslovalo s gubitkom.. Ovom
kratkom analizom obuhvaćeno je 74 poduzetnika, koji zapošljavaju 705 zaposlenih ili 55%
ukupnog broja zaposlenih u Općini Blato. Pozitivan pokazatelj je činjenica da se unatoč
otežanom poslovanju, ukupna zaposlenost u Blatu nije znatnije smanjila, ali je uslijed pada
uposlenosti i pada prihoda došlo do drastičnog smanjenja prosječne neto plaća u odnosu na
isto razdoblje prošle godine za 13% i ista sada iznosi 3.685,00 kuna.
Podatcima za ostale gospodarske subjekte Općina Blato ne raspolaže jer ih Financijska
agencija sustavno ne obrañuje.

Radež d.d. kao najznačajnijij gospodarski subjekt u Blatu poslovnu je 2012. godinu
završio s gubitkom od 3,7 mil.kuna pri ukupnim prihodima od 63,9 mil kuna i ukupnim
rashodima od 67,6 mil kuna. Prema rezultatima poslovanja za prvih devet mjeseci tekuće
godine, poslovna 2013. godina bit će pozitivna poslovna godina. Intenzitet proizvodnje u
2013. godini bio je poboljšan u odnosu na 2012. godinu iako još nedovoljan da u potpunosti
uposli sve proizvodne kapacitete. Raspored rada bio je ujednačen prva tri kvartala, dok je u
zadnjem kvartalu nešto slabiji intenzitet proizvodnje. Svi ugovoreni poslovi izvršavali su se u
roku i isporučivali u skladu s uvjetima iz ugovora. Unatoč otežanoj naplati od domaćih
kupaca i produljivanju rokova plaćanja od inozemnih kupaca, Radež je, zahvaljujući
financijskim sredstvima ostvarenim u proteklim godinama, pravovremeno izvršavao svoje
financijske obveze, kako prema zaposlenicima, tako i prema državnim institucijama i
dobavljačima, Popunjenost kapaciteta za 2014. godinu sa potpisanim ugovorima je oko 25%,
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i Radež aktivno sudjeluje na tržištu i obrañuje veliki broj upita potencijalnih kupaca, tako da
se očekuje zadovoljavajuća ugovorenost poslova. Meñutim, veliki je pritisak na cijene, a
uvjeti poslovanja sve teži, tako da se sa sigurnošću još uvijek ne može projicirati poslovni
rezultat za slijedeću godinu.

Dioničko društvo „Blato 1902“ d.d. u tekućoj je poslovnoj godini svoju strategiju usmjerilo
na održavanje svojih baznih djelatnosti, vinogradarstva i maslinarstva.
Osnovu poslovanja čine uzgoj grožña na vlastitim vinogradima, otkup tržnih viškova od
kooperanata (grožñe, maslinovo ulje, rogači, smokve) te proizvodnja gotovih proizvoda.
Usporedo sa sanacijom troškova, tvrtka uspijeva održati sve tržišne pozicije te osigurati
plasman za vlastite proizvode kojih u asortimanu ima preko pedeset, a proizvodnu paletu čine
vrhunska, kvalitetna i stolna vina, razne rakije, te djevičansko i ekstra djevičansko maslinovo
ulje.
Plasman se vrši putem vlastitih veleprodajnih skladišta, uz pomoć vlastitog voznog parka, te
maloprodajnih i ugostiteljskih objekata rasporeñenih na tri lokacije; Blato, Zagreb i Rijeka sa
ukupno 110 zaposlenika.
Na lokaciji Blato, gdje je i sjedište i uprava dioničkog društva uposleno je 70 zaposlenika
rasporeñenih na šest radnih jedinica i ukupan broj zaposlenih tijekom godine nije se mijenjao.
Kvalitetni kupoprodajni ugovori u 2013. godine osigurali su značajno povećanje plasmana u
vinskom programu, te samim time i povoljnije stanje likvidnosti, te su se sve obveze prema
državi i zaposlenicima isplaćivali pravovremeno.
Blato 1902 d.d. poslovnu je 2012. godinu završilo s pozitivnim rezultatom od 103 tis. Kuna
pri ukupnim prihodima od 35,4 mil.kuna i ukupnim rashodima od 35,3 mil. Kuna. U 2013.
godini, ukupni su prihodi povećani za 10% i iznosit će oko 39 mil. Kuna, te se očekuje dobit
od oko 800 tis. Kuna.
Ugovoreni poslovi jamče i pozitivno poslovanje u 2014. godini. Osim pozitivnog poslovanja
planiranog za slijedeću 2014. godinu, društvo će nastaviti sa širenjem vlastite maloprodajne
mreže sa vlastitim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, tako da je, pored
Dubrovnika, Splita, Vele Luke, u pripremi i otvaranje trgovina u gradu Korčuli, te dodatno u
Splitu i Dubrovniku. Isto tako planira se dodatno oplemenjivanje vlastitih prostora na
području općine Blato i to širenje točionice vina u Blatu na –Vine bar, te opremanje prostora
zgrade Uljare u sezonski prodajno-izložbeni prostor, te uvoñenje standardizacije proizvoda i
usluga. Nadalje, Blato 1902 d.d. u suradnji s Općinom Blato započet će pregovore o
mogućem preseljenju pogona vinarije na lokaciju izvan centra mjesta Blato, te u tu svrhu
pokušati ishoditi bespovratna sredstva fondova Europske unije.

U turističkoj sezoni 2013. godine zabilježen je značajan porast u ostvarenom broju
dolazaka i noćenja na području općine Blato. U prvih devet mjeseci ove godine tako je
ostvareno 139000 noćenja što je za 7 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Stoga
je za očekivati konstantni porast dolazaka i noćenja i u narednim razdobljima, što znači da će
turizam iz godine u godinu predstavljati sve značajniji izvor prihoda za brojne blatske obitelji.
Značajan doprinos u poboljšanju turističke ponude ima Turistička zajednica Općine Blato
koja je osmislila brojne programe koji upotpunjuju osnovnu ponudu privatnih iznajmljivača
(zabavno-glazbene večeri u uvalama, obilježavanje i održavanje biciklističkih i pješačkih
staza, ureñenje plaža na Prižbi i u Prigradici). U cilju poticanja ureñenosti mjesta te podizanja
svijesti o kvaliteti usluge te njegovanja starih običaja, TZO Blato nastavlja sa već
tradicionalnim natječajima i priznanjima kao što su Najljepša okućnica, Najbolji blagdanski
ureñeni izlog, Priznanja dugogodišnjim gostima, te Dani lumblija). Značajan pomak
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napravljen je i u promociji destinacije i cjelokupne turističke ponude, te će se s tim
aktivnostima nastaviti i u 2014. godine, a planirana je i edukacija (seminari, radionice) u vidu
obrazovnih programa (npr. razvoj novih turističkih proizvoda i sl).
U pogledu realizacije izgradnje hotelskih kapaciteta i marine u predjelu «Lučica» na
Prižbi, potrebno je istaknuti kako su riješene sve administrativne i tehničke zapreke za
realizaciju projekta a to je donošenje urbanističkog plana južne obale i rješavanja privatnih
imovinsko pravnih odnosa. Održano je nekoliko sastanaka sa predstavnicima investitora te je
dogovorena izrade dodatne maritimne studije nakon čega će se pristupiti ishoñenju potrebnih
dozvola. Očekivani početak realizacije projekta je tijekom 2016. godine.
S obzirom na postojanje osnovnih smještajnih kapaciteta kao osnovnih oblika
turističke ponude u Općini Blato, prioritetno usmjerenje u razvoju turističke djelatnosti biti će
na unapreñenju njihove kvalitete i izgradnji dodatnih osnovnih smještajnih turističkih sadržaja
s pratećim sadržajima. Uz boravišno-kupališni i izletnički turizam te prihvatljive oblike
masovnog turizma koji će i u budućnosti imati značajnu ulogu, u Općini Blato veliki razvojni
potencijal obuhvaća selektivne oblike turizma kao što su ruralni, kulturni, vjerski, nautički i
sl. U cilju razvoja tih selektivnih oblike turizma, u tijeku su istraživanja na predjelu
arheološkog nalazišta Kopile u tijeku, te se nastavlja projekt dodatnog ureñenja i označivanja
sadašnje postojeće staze «Tragom povijesti» kako bi ista barem jednim svojim dijelom u
nadolazećem razdoblju postala edukativna staza i time obogatila našu turističku ponudu.
Značajan pomak napravljen je i u gastro ponudi provedbom projekta ishoñenja certifikata i
zaštite autohtonosti lumblije i stvaranjem njenog prepoznatljivog brenda.
Obrtništvo i malo poduzetništvo u Blatu upošljava oko 370 osoba ili 23% ukupno
zaposlenih na području Općine Blato i ukupno promatrajući čini značajan segment blatskog
gospodarstva. Važno je naglasiti prilagodljivost obrtništva i malog poduzetništva
novonastalim uvjetima poslovanja, tako da nismo značajnije suočeni s zatvaranjem obrta i
prekidom bavljenja djelatnosti. Naročito je značajan segment grañevinarstva i s
grañevinarstvom povezane djelatnosti koje upošljava ukupno 179 djelatnika.

2.
MJERE U POTICANJU GOSPODARSKOG RAZVITKA OPĆINE
BLATO U 2014. GODINI
Mjere ovog programa su slijedeće:
2.1. Program poticanja zapošljavanja;
2.2. Subvencije kamata na poduzetničke kredite;
2.3. Potpore u obogaćivanju turističke ponude;
2.4. Ostali poticaji u gospodarstvu;
2.5. Investicijska ulaganja u poduzetničku zonu «Krtinja»;

2.1. PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA
Program poticanja zapošljavanja u 2014. godini temeljit će se na:
2.1.1. mjerama za poticanje zapošljavanja;
2.1.2. mjerama za poticanje samozapošljavanja
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2.1.3. mjerama za poticanje zapošljavanja osoba sa višom ili visokom
stručnom spremom;
2.1.4. program javnih radova
2.1.5. nagrada poduzetniku sa najvećim brojem novozaposlenih osoba;
Program poticanja gospodarstva primjenjivat će se na subjekte gospodarstva koji svoju
djelatnost djelomično ili u cijelosti obavljaju na području Općine Blato a obuhvaćaju obrt,
zadruge, mala i srednja trgovačka društva, te druge oblike privatne poduzetničke aktivnosti.

2.1.1 Mjere u poticanju zapošljavanja
Na području Općine Blato na dan 31. listopada 2013. godine evidentirano je 254 nezaposlenih
osoba, od kojih 165 žena odnosno 64,96% i 89 muškaraca odnosno 35,04%. Kvalifikacijska
struktura nezaposlenih jest kako slijedi:

Stručna sprema i spol nezaposlenih

ŽENE

Bez škole i nezavršena osnovna škola

MUŠKARCI

UKUPNO

0

3

3

Osnovna škola

16

30

46

SŠ za zanimanja do 3 god i škola za KV I VKV radnike

47

65

112

SŠ za zanimanja do 4 i više godina

20

35

55

Gimnazija

2

13

15

Viša škola, 1.stupanj fakulteta i stručni studij

2

11

13

Fakulteti, akademije, magisterij, doktorat

2

8

10

165

89

254

SVEUKUPNO
Dob i spol nezaposlenih

ŽENE

MUŠKARCI

UKUPNO

15-19

15

5

20

20-24

16

26

42

25-29

10

18

28

30-34

10

23

33

35-39

10

17

27

40-44

4

10

14

45-49

4

11

15

50-54

7

20

27

55-59

4

33

37

60-64

9

2

11

165

89

254

SVEUKUPNO

27. prosinca 2013. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 10

Stopa nezaposlenosti na dan 31. listopada 2013 godine, za područje Općine Blato iznosi
16,45%, što je stopa koja je zabilježena u isto razdoblje prošle godine, a u odnosu na
prošlogodišnje stanje bitno ne odstupa u pogledu kvalifikacijske ni dobne strukture.
U nastojanju da se doprinosi smanjenju registrirane nezaposlenosti, želimo i nadalje
poticati gospodarske čimbenike u stvaranju mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta,
uvoñenjem mjera poslodavcu za poticanje novog zapošljavanje putem subvencioniranja dijela
troškova plaće novozaposlenih osoba.
U tom smislu, Općina Blato predlaže daljnju provedbu navedenih poticaja, tako da
visina poticaja za novozaposlenu osobu iznosi 50% ukupnih troškova plaće na rok od
godinu dana, a uvjeti koje poslodavac mora ispunjavati da bi stekao pravo na ostvarivanje
poticajnih mjera u zapošljavanju i u jednom i drugom modelu jesu slijedeći:
•
•
•
•
•

tvrtka u kojoj se zapošljava novozaposlena osoba mora imati sjedište u Blatu;
poslodavac za čitavo vrijeme trajanja Ugovora, ne smije smanjivati ukupan broj
zaposlenih u odnosu na stanje broja zaposlenih na dan sklapanja Ugovora sa Općinom
Blato;
novozaposlena osoba mora imati mjesto stalnog prebivališta na području Općine Blato;
novozaposlena osoba mora biti evidentirana na Zavodu za zapošljavanje najmanje 60 dana
prije zapošljavanja;
poslodavac sa zaposlenikom mora sklopiti ugovor na neodreñeno ili odreñeno vrijeme, ali
najmanje na dvostruko duže vrijeme od trajanja sufinanciranja;

2.1.2

Mjere u poticanju samozapošljavanja;

Za novootvorene obrte, mala i srednja poduzeća čiji su vlasnici odnosno direktori bili
na evidenciji Zavoda za zapošljavanje (prema uvjetima koji važe i za ostale novozaposlenike),
kao i novozaposlene u obiteljskim domaćinstvima Općina Blato sufinancirat će troškove
njihova poslovanja u visini od 1.500,00 kuna mjesečno (povećanje od 300,00 kn u odnosu na
prethodnu godinu) na rok od godinu dana.
2.1.3. Mjera za poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba s višom
i visokom stručnom spremom
Pored poticaja navedenih točkama 2.1.1 i 2.1.2, Općina Blato će u 2014. godini
svakom poslodavcu koji na neodreñeno vrijeme zaposli nezaposlenu osobu sa Zavoda za
zapošljavanja sa višom i visokom stručnom spremom, odobravati i dodatnu jednokratnu
naknadu u fiksnom iznosu i to za:



višu stručnu spremu u iznosu od 10.000 kuna;
visoku stručnu spremu u iznosu od 20.000 kuna

S obzirom na izuzetan značaj zapošljavanja osoba sa višom i visokom stručnom
spremom i s obzirom da se radi o relativno malom broju korisnika, ovaj vid pomoći
primjenjivat će se i na subjekte gospodarstva kod kojih nije došlo do ukupnog povećanja broja
zaposlenih, već samo kvalitativnog pomaka u strukturi zaposlenih. U tom smislu, odobrene su
i 3 jednokratne novčane pomoći za zapošljavanje osoba s višom stručnom spremom u Radež
d.d. koje će biti financirane iz Proračuna za 2014. godinu.
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2.1.4. Program javnih radova
U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Općina Blato sudjeluje u provedbi
programa javnih radova, za koje je radove inicijator jedinica lokalne samouprave i društva i
ustanove u njezinom ili državnom i županijskom vlasništvu. Dosadašnji program realiziran je
s EKO d.o.o. Blato, Domom umirovljenika i Domom za odrasle osobe, te se očekuje nastavak
provedbe programa. Prema novom modelu ovog programa, jedinica lokalne samouprave
nemaju obvezu dodatnog sufinanciranja, već cjelokupan iznos osigurava Zavod za
zapošljavanje.
2.1.5 Nagrada poduzetniku sa najvećim brojem novozaposlenih osoba
Općina Blato u 2014. godini dodijelit će priznanje (bez novčanog iznosa) poduzetniku
koji u tekućoj godini zaposli najveći broj novozaposlenih osoba.

2.2. SUBVENCIJE KAMATA NA PODUZETNIČKE KREDITE
Općina Blato u 2014. godini nastavit će s provedbom programa subvencije kamata na
poduzetničke kredite, a predviñena proračunska sredstva u visini od 20.000 kuna odnose se na
mogućnosti odobravanja subvencije kamate na 4 poduzetnička kredita ukupne vrijednosti oko
500.000 kuna kreditnih sredstava.
2.3. POTPORE U OBOGAĆIVANJU TURISTIČKE PONUDE
2.3.1. Ulaganja u turističku infrastrukturu
Općina Blato će u 2014. godinu uprihoñena sredstva od boravišne pristojbe (oko
100.000,00 kn) uložiti u turističku infrastrukturu, a namjenu sredstava posebnom Odlukom
odredit će Općinsko vijeće Blato na prijedlog Turističke zajednice.
2.3.2. Nagrada najuspješnijem privatnom iznajmljivaču
Općina Blato će i u 2014. godini na prijedlog Turističke zajednice dodjeljivati nagradu
(bez novčanog iznosa) najuspješnijem privatnom iznajmljivaču. Kriterije za uspješnost
odreñuje Turistička zajednica Općine Blato.
2.4. OSTALI POTICAJI U GOSPODARSTVU
2.4.1. Potpore gospodarskim subjektima s poteškoćama u poslovanju uvjetovanih
krizom –Potpora za očuvanje radnih mjesta
U cilju očuvanja radnih mjesta u proizvodnim djelatnostima, Općina Blato osigurat će dio
plaće zaposlenika, koje će gospodarski subjekt zadržati u radnom odnosu, iako bi zbog
smanjenja obima poslovanja uvjetovanog krizom, došlo do njihovog otpuštanja, jer
predstavljaju tehnološki višak.
Uvjeti za ostvarivanje ovakve potpore su:
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-da se radi o gospodarskom subjektu koji svoju djelatnost temelji isključivo na proizvodnji;
-da se radi o gospodarskom subjektu koji zapošljava više od 50 zaposlenika;
-da se pravo na subvenciju ne može koristiti za više od 10% ukupnog broja zaposlenika;
Jednokratna novčana pomoć po zaposleniku iznosi 1.500,00 kuna, a ostvarivat će se nakon
dostave cjelovite dokumentacije iz koje je razvidan pad prihoda u posljednje dvije godine i
dokaz da je podnesen zahtjev prema Zavodu za zapošljavanje za korištenje potpore za
očuvanje radnih mjesta tzv. «neradni petak».
Iznimno, pravo na ovaj poticaj imaju i proizvodni gospodarski subjekti koji upošljavaju i
manje od 50 zaposlenika, ali uz prethodno mišljenje Odbora za proračun, financije i
gospodarstvo.
Za provedbu ove mjere u Općinskom proračunu osigurat će se 50.000,00 kuna.
2.4.2. Program sufinanciranja nabave sadnog materijala
Općina Blato uključila se u program nabave i sufinanciranja sadnog materijala kojeg
provodi Županija Dubrovačko-neretvanska. Vrijednost programa za 2014. godinu iznosi
20.000,00 kuna, a s obzirom da Općina Blato ima status područja s težim uvjetima
gospodarenja u poljoprivredi, ostvaruje pravo na poticaj Županije od 40% odnosno 8.000,00
kuna, dok će preostali iznos od 12.000,00 kuna financirati Općina Blato i korisnik poticaja u
jednakim iznosima.
2.4.3. Nagrada najuspješnijem poduzetniku
Općina Blato u 2014. godini dodijelit će priznanje (bez novčane nagrade)
najuspješnijem poduzetniku, pri čemu će kao kriterij uspješnosti biti profitabilnost,
najpovoljniji odnos iskazane dobiti, odnosno dohotka i ostvarenog prihoda za 2013. godinu.
Pored tako iskazanog najpovoljnijeg odnosa, uvjet da bi poduzetnik mogao zavrijediti
takvo priznanje jest:
• u tijeku posljednje dvije kalendarske godine (2013. i 2014. ) ne smije biti poslovno
uvjetovanih otkaza ugovora o radu;
• mora priložiti potvrdu o podmirenim obvezama prema Državnom proračunu i
Općini Blato;
• nagrada se neće odnositi na tvrtke u vlasništvu ili suvlasništvu Države, Županije ili
Općine;
2.4.4. Financiranje lokalne akcijske grupe
Lokalna akcijska grupa je udruga koja predstavlja ruralno područje s više od 5000, a
manje od 150000 stanovnika i ista osigurava pripremu i provedbu lokalnih strategija ruralnog
razvoja unutar IPARD programa. Za financiranje tog projekta, prema preporuci Ministarstva
poljoprivrede, Općina Blato u svom će proračunu za 2014. godinu osigurati 5.000 kuna za
financiranje lokalne grupe koja osnovana za područje Županije Dubrovačko-neretvanske.
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INVESTICIJSKA ULAGANJA U GOSPODARSTVU

2.5.1. Poduzetnička zona «KRTINJA»

Izgradnjom prometnica u poduzetničkoj zoni «Krtinja» dovršena su planirana investicijska
ulaganja u komunalnu infrastrukturu u poduzetničkoj zoni Krtinja, osim sustava kanalizacije.
Kanalizacijski sustav poduzetničke zone «Krtinja» riješit će se u sklopu rekonstrukcije dijela
ŽC6222, za što će se izdvojiti iznos od 500.000,00 kuna. Za navedeni iznos Općina Blato
zatražit će financijsku pomoć Ministarstva poduzetništva i obrta.

3. FINANCIRANJE PROGRAMA POTICANJA GOSPODARSKOG
RAZVITKA OPĆINE BLATO U 2013. GODINI
MJERE POTICANJA GOSPODARSKOG RAZVITKA ZA 2013.
GODINU

FINANCIJSKI
PLAN

3.1.

PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA

232000

3.1.1.

Mjere u poticanju zapošljavanja

142000

3.1.2.

Mjere u poticanju samozapošljavanja

20000

3.1.3.

Mjere u poticanju zapošljavanja osoba s VŠS i VSS

70000

3.2.

PROGRAM SUBVENCIONIRANJA KAMATA NA PODUZETNIČKE
KREDITE

20000

3.2.1.

Program subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite

20000

3.3.

POTPORE U OBOGAĆIVANJU TURISTIČKE PONUDE

100000

3.3.2.

Ulaganja u turističku infrastrukturu

100000

3.4.

OSTALI POTICAJI U GOSPODARSTVU

75000

3.4.1.

Potpora gospodarskim subjektima s poteškoćama u poslovanju uvjetovanih krizom

50000

3.4.2.

Program sufinanciranja nabave sadnog materijala

20000

3.4.4.

Financiranje lokalne akcijske grupe

3.5.

INVESTICIJSKA ULAGANJA U GOSPODARSTVO

500000

3.5.1.

Poduzetnička zona "Krtinja"

500000

SVEUKUPNO

5000

927.000
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Program gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih
ulaganja Općine Blato u 2014. godini

UVOD

Program gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih
ulaganja u 2014. godini obuhvaća investicije koje se nastavljaju iz 2013. godine i koje Općina
Blato planira ostvariti u 2014. godini.
U Program gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih
ulaganja Općine Blato u 2014. godini navodimo investicije koje će se financirati sredstvima
Državnog proračuna i resornih ministarstava, Županijskog proračuna i pravnih osoba ili
zajedničkim ulaganjem gore navedenih subjekata i Općinskog proračuna.
Program gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih
ulaganja obuhvaća slijedeće investicije:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nastavak ceste od groblja Svetog Križa do Krtinje i proširenje dijela ŽC 6222
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste Gršćica – Vinačac,
Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica,
Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato:
- Izgradnja II faze kanalizacijskog podsustava otpadnih voda u Blatu – glavni
kanalizacijski kolektori i crpne stanice (naselje Blato),
Sanacija deponija Sitnica,
Rekonstrukcija ceste Sitnica – Karbuni,
Izmjena i dopuna UPU Gršćica – Prižba i Izvješće o stanju u prostoru i program mjera
za unapreñenje stanja u prostoru,
Izgradnja javnog WC-a,
Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata,
Sanacija krovišta tržnice u Blatu,
Proširenje groblja Svetog Križa u Blatu,
Rješavanje imovinsko pravnih poslova za NPKL,
Postavljanje rasvjetnih stupova – ekološka javna rasvjeta,
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1. Nastavak ceste od groblja Svetog Križa do Krtinje i proširenje dijela ŽC 6222
Realizacija ove investicije izvršit će se u dvije faze:
1. I faza obuhvaća proširenje županijske ceste (ŽC 6222) na dionici od istočnog ulaza u
mjesto Blato, do raskrižja sa državnom cestom (D 118).
Općina Blato je započela postupak rješavanja imovinsko pravnih poslova kako bi se
izvršio otkup zemljišta za proširenje ceste. Općina Blato će u slijedećoj godini iz svog
Proračuna izdvojiti 300.000,00 kuna za otkup zemljišta. Županijska uprava za ceste
financirati će izradu kompletne projektne dokumentacije. Budući je prema projektnoj
dokumentaciji na navedenoj dionici planirana izgradnja kanalizacijskog sustava IV faze
koja će uslijediti nakon proširenja ove ceste, potrebno je tijekom proširenja ove ceste
ugraditi kanalizacijske cijevi i ostalu potrebnu komunalnu infrastrukturu. Ukupna
procijenjena vrijednost radova potrebnih za polaganje kanalizacijskih cijevi od istočnog
ulaza u naselje Blato do crpne stanice Radnoj zoni Krtinja iznosi 800.000,00 kuna, što će
se financirati u dvije proračunske stavke. Ovom stavkom osigurati će se 300.000,00 kuna,
dok će se 500.000,00 kuna financirati putem Programa gospodarstva.
2. II faza obuhvaća izgradnju nastavka ceste od groblja Svetog Križa do Krtinje i izgradnju
rotora koji će biti na raskrižju županijske ceste ŽC 6222 i buduće nove ceste.
U tijeku je izrada projektne dokumentacije koju će takoñer financirati Županijska
uprava za ceste, dok će Općina Blato osigurati sredstva za otkup zemljišta.
2. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste Gršćica – Vinačac
Tijekom proteklih godina izrañene su geodetske podloge i idejni projekt za izgradnju
ceste Gršćica – Vinačac za što je izdvojeno 204.960,00 kuna iz Proračuna Općine Blato.
Parcelacijski elaborat je izrañen za što su se sredstva u iznosu od 241.562,93 kuna
osigurala takoñer u Proračunu Općine Blato. Kako do danas nije ovjeren parcelacijski
elaborat od strane Ureda za katastar, nije završena izrada glavnog projekta. Po njegovoj ovjeri
završit će se i izrada glavnog projekta, što se planira realizirati do kraja 2013. godine.
U 2009. godini ugovorena je izrada glavnog i izvedbenog projekta za što će se
izdvojiti 562.176,00 kuna.
Do sada je, iz Proračuna Općine Blato za izradu projektne
dokumentacije utrošeno 420.480,00 kuna, dok će se preostali iznos od 141.696,00 kuna
realizirati do kraja 2013. godine.

3. Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica
Županijska uprava za ceste Dubrovnik provela je postupak javne nabave za drugu
dionicu županijske ceste (ŽC – 6223) u ukupnoj duljini od 3,9 km.
Radovi na drugoj dionici su započeli u travnju 2012. godine. Do sredine srpnja
izvršeni su radovi na ugradnji BNS (prvi asfaltni sloj), kako bi se omogućio promet,
postavljen je dio zaštitne ograde i vertikalna signalizacija.
U 2013. godini Županijska uprava za ceste Dubrovnik izvršila je preostale radove
ugradnje habajućeg sloja, te horizontalne prometne signalizacije.
Tijekom studenog i prosinca ove godine izvršeni su radovi na iskopu rova za
polaganje električnog kabela i vodovodnih cijevi za što je u ovoj godini osigurano 140.000,00
kuna.
U protekloj godini za imovinsko pravne poslove planirana su sredstva u iznosu od
55.000,00 kuna, od kojih je u prvoj polovici godine utrošeno 36.116,00 kuna, dok će se
preostali dio realizirati do kraja godine.
Za rješavanje imovinsko pravnih poslova u 2014. godini iz Proračuna Općine Blato
izdvojit će se 300.000,00 kuna.

27. prosinca 2013. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 10

4. Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato
- Izgradnja II faze kanalizacijskog podsustava otpadnih voda u Blatu – glavni
kanalizacijski kolektori i crpne stanice (naselje Blato)
Općina Blato prijavila se projektom "Izgradnja kanalizacijskog podsustava otpadnih
voda u Blatu – glavni kanalizacijski kolektori i crpne stanice – vela strana istok – I faza" na
natječaj za dodjelu sredstava iz IPARD programa mjera 301 "Poboljšanje i razvoj ruralne
infrastrukture".
Ukupna vrijednost investicije iznosi 6.151.934,25 kuna. U ožujku 2013. godine
Općina Blato je sa Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
sklopila Aneks ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD Programa na iznos od 4.546.155,20
kuna, što će za 712.464,20 kuna povećati dio koji financira Općina Blato. Doprinos sredstava
EU iznosi 3.409.616,00 kuna, doprinos sredstava Republike Hrvatske – Agencija za plaćanje
u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 1.136.538,80 kuna, dok će Općina Blato sada
izdvojiti 1.614.637,84 kuna.
Pored toga, Općina Blato je sa tvrtkom Trames d.o.o. ugovorila obavljanje stručnog
nadzora nad izvoñenjem gore navedenih radova čija vrijednost iznosi 105.000,00 kuna sa
PDV-om. Zbog kašnjenja u izvoñenju radova, rok završetka svih radova pomaknut je za tri
mjeseca tj. do 15. prosinca 2013. godine, te je bilo potrebno sa tvrtkom koja obavlja stručni
nadzor sklopiti dodatak ugovoru na iznos od 26.250,00 kuna. Općina Blato takoñer je sa
tvrtkom Hrvatski Telekom d.d. ugovorila radove izmještanja elektroničke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme na području naselja Blato, faza 1 "Vela strana istok" čija
vrijednost iznosi 568.412,83 kuna sa PDV-om.
Radovi su započeli u listopadu prošle godine, a završetak svih radova očekuje se u
prosincu 2013. godine.
Ova investicija – faza 1. "Vela strana istok" u potpunosti će se realizirati do kraja
godine.
U slijedećoj godini planira se započeti sa fazom 2. "Vela strana zapad" za što će se
osigurati 3.700.000,00 kuna iz sredstava IPARD programa.

5. Sanacija deponija Sitnica
Općina Blato je potpisala ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost o sufinanciranju sanacije deponija Sitnica. Fond će sudjelovati u financiranju
sa 60 %, Općina Blato sa 20 % i Vela Luka sa 20 %. Tijekom prosinca 2009. godine i 2010.
godine sklopljeno je ukupno 13 kupoprodajnih ugovora sa vlasnicima parcela preko kojih se
nalazi deponij Sitnica. Ukupna vrijednost navedenih ugovora iznosi 743.644,00 kuna, čime
Općina Blato otkupljuje 33.802,00 m2.
Do sada vlasnicima parcela ukupno je isplaćeno 655.128,00 kuna, dok će se preostali
dio u iznosu od 88.506,00 kuna isplatiti po rješavanju imovinsko pravnih poslova.
Općina Vela Luka takoñer je otkupila parcele od vlasnika preko kojih se nalazi deponij
Sitnica, a koje pripadaju Općini Vela Luka, te je s Općinom Blato potpisala sporazum o
načinu rješavanja financiranja tog zemljišta.
Ishoñena je potvrda na glavni projekt.
Ukupna procjena netto vrijednosti investicije je 14.000.000,00 kuna (bez PDV-a) koja
će se financirati u slijedećih pet godina.
Potpisan je aneks ugovora o financiranju, prema kojem će Fond financirati nastavak
projekta s 60 % sredstava, a Općina Blato i Općina Vela Luka 40%. Financirati će se i izrada
nove Posebne geodetske podloge i novelacija izvedbenog projekta i troškovnika.
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U slijedećoj godini planira se izdvojiti 1.120.000,00 kuna za izvoñenje radova, od
kojih će Fond izdvojiti 840.000,00 kuna, dok će Općina Blato izdvojiti 280.000,00 kuna.
Općina Blato, takoñer će u slijedećoj godini izdvojiti 86.900,00 kuna za rješavanje
imovinsko pravnih poslova.

6. Rekonstrukcija ceste Sitnica – Karbuni
Tijekom proteklih godina izrañena je kompletna projektna dokumentacija za što je
izdvojeno 305.000,00 kuna i ishoñena je Potvrda na glavni projekt.
U slijedećoj godini planira se započeti sa izvoñenjem radova na proširenju ove ceste,
ali samo manjeg dijela ceste, budući se nisu mogla osigurati sredstva za čitavu investiciju.
Planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.

7. Izmjena i dopuna UPU Gršćica Prižba i Izvješće o stanju u prostoru
Nakon donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Blato kojim
smo obuhvatili odreñene izmjene i dopune u tekstualnom i grafičkom dijelu plana, potrebno
je ostalu važeću prostorno plansku dokumentaciju uskladiti sa svim izmjenama i dopunama
navedenog plana ( UPU Gršćica – Prižba, UPU Prišćapac, UPU Lužica, UPU Zaglav –
Karbuni, UPU Potirna i UPU Bristva – Prigradica - Žukova).
U slijedećoj godini planira se započeti sa izradom Izmjena i dopuna UPU Gršćica –
Prižba, budući u navedenom planu je potrebno izvršiti najviše izmjena i dopuna, kako bi se
uskladio sa Izmjenom i dopunom Prostornog plana ureñenja Općine Blato.
Temeljem Zakona o prostornom ureñenju i gradnji potrebna je izrada Izvješća o stanju
u prostoru Općine Blato.
Općina Blato će u svom Proračunu za slijedeću godinu osigurati 80.000,00 kuna za
Izradu Izmjena i dopuna UPU Gršćica – Prižba i izradu Izvješća o stanju u prostoru Općine
Blato.
8. Izgradnja javnog WC-a
Za ovu investiciju izrañena je kompletna projektna dokumentacija i ishoñeno je
rješenje o uvjetima grañenja.
U slijedećoj godini planira se započeti sa izvoñenjem radova, ali samo dijela radova u
vrijednosti od 85.000,00 kuna, budući se nisu mogla osigurati financijska sredstva za čitavu
investiciju

9. Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata
Tijekom proteklih godina izrañena je kompletna projektna dokumentacija, te je iz
Proračuna Općine Blato izdvojeno 158.600,00 kuna, te dodatna projektna dokumentacija u
vrijednosti od 65.000,00 kuna, za projektiranje oborinske kanalizacije u parku.
U 2010. godini shoñeno je Rješenje za grañenje.
Predmet ovog projekta je prikupljanje, odvodnja, pročišćavanje i dispozicija oborinske
vode koja se slijeva u centar naselja Blato, te odvodnja viška vode do polja Poje.
Provedena je javna nabava – otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja
okvirnog sporazuma na max. period od četiri godine, za izvoñenje radova. Prema
najpovoljnijoj ponudi ukupan iznos ove investicije je 6.029.291,29 kuna, a grañevinskog
nadzora 85.359,54 kuna. U 2011. godini sklopljen je ugovor na iznos od 1.000.000,00 kuna,
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koliko je odobreno od Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.
Radovi su započeli u listopadu 2011. godine, a do kraja 2011. godine izvršeni su radovi u
vrijednosti prvog ugovora u iznosu od 1.000.000,00 kuna.
U ovoj godini bila su planirana sredstva za nastavak ove investicije u iznosu od
1.000.000,00 kuna, meñutim od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
nisu odobrena sredstva za nastavak ove investicije.
U slijedećoj godini planira se nastavak ove investicije za što se planira utrošiti
1.000.000,00 kuna..

10. Sanacija krovišta tržnice u Blatu
Općina Blato u ovoj je godini provela postupak javne nabave za sanaciju krovišta
tržnice u Blatu. Ovom investicijom planira se izvršiti kompletna zamjena postojeće stare
krovne konstrukcije i pokrova sa novom konstrukcijom i pokrovom, kao i postavljanje
hidroizolacije na dijelu betonskog ravnog krova. Prema najpovoljnijoj ponudi ukupna cijena
ove investicije iznosi 205.618,75 kuna i za stručni nadzor 5.625,00 kuna.
Radovi su započeli krajem studenog, a završetak svih radova očekuje se do kraja ove
godine.

11. Proširenje groblja Svetog Križa u Blatu
Potaknuta brojnim zahtjevima grañana, Općina Blato planira izvršiti proširenje
postojećeg groblja, te izgraditi 44 grobnice. Proširenje bi se izvršilo sjeverno od postojećeg
starog dijela groblja, uz cestu Blato – Prigradica.
U tom smislu Općina Blato je otkupila parcele ukupne površine 2.300,00 m2. Ukupna
cijena projektne dokumentacije iznosi 50.430,00 kuna. Početni troškovi ove investicije koji
uključuju cijenu zemljišta, cijenu kompletne projektne dokumentacije i manipulativne
troškove iznose 160.500,00 kuna koji su financirani u ovoj godini. Ukupna cijena
grañevinskih radova utvrdila se nakon provedene javne nabave za izvoñenje radova.
Prema najpovoljnijoj ponudi ukupna cijena izvoñenja radova iznosi 2.500.000,00 kuna
Prema zbroju početnih troškova i troškova izvoñenja radova, ukupni iznos potreban
za proširenje groblja iznosi 2.660.500,00 kuna.
Općina Blato u slijedećoj godini financirati će izgradnju pet grobnica koje će biti u
vlasništvu Općine Blato, u iznosu od 250.000,00 kuna, i dio zajedničkih radova u iznosu od
250.000,00 kuna, dok će preostali iznos od 2.000.000,00 kuna financirati budući vlasnici
grobnica.
Početak radova očekuje se u siječnju 2014. godine.

12. Rješavanje imovinsko pravnih poslova za NPKL
Općina Blato će u slijedećoj godini za rješavanje imovinsko pravnih poslova za NPKL
izdvojiti 278.000,00 kuna.

13. Postavljanje rasvjetnih stupova – ekološka javna rasvjeta
Općina Blato u slijedećoj godini planira postaviti ukupno dvanaest rasvjetnih stupova
na području Općine Blato. Potrebno je izraditi energetski pregled javne rasvjete što će
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zapravo činiti sastavni dio natječajne dokumentacije kojom će se Općina Blato javiti na
natječaj u Fond za zaštitu okoliša.
U slijedećoj godini od Fonda za zaštitu okoliša očekuje se 50.000,00 kuna za ekološku
javnu rasvjetu.
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2. FINANCIRANJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA
U 2014. godini
Realizacija ovog Programa ovisi najvećim dijelom o mogućnostima ishoñenja
sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja dati pregled po
izvorima sredstava.
R. Naziv investicije
broj
1.

Nastavak ceste od Groblja Svetog Križa
do Krtinje i proširenje dijela ŽC 6222

Program 2014.
Iznos u
kunama

Izvori financiranja

300.000,00
300.000,00

Općina Blato
IPARD Program

300.000,00

Općina Blato

2.

Izrada projektne dokumentacije za cestu
Gršćica - Vinačac

3.

Rekonstrukcija ceste Blato - Gršćica

4.

Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato 3.700.000,00
- Izgradnja II faze kanalizacijskog
podsustava otpadnih voda

IPARD Program

5.

Sanacija deponija Sitnica

366.900,00
840.000,00

Općina Blato
Fond za zaštitu okoliša

6.

Rekonstrukcija ceste Sitnica - Karbuni

100.000,00

Općina Blato

7.

Izmjena i dopuna UPU Gršćica –
Prižba, Izvješće o stanju u prostoru

80.000,00

Općina Blato

8.

Izgradnja javnog WC-a

85.000,00

Općina Blato

9.

Odvodnja oborinskih voda iz centra
Blata

10.

Sanacija krovišta tržnice u Blatu

11.

Proširenje groblja Svetog Križa

12.

Rješavanje imovinsko pravnih poslova
za NPKL

13.

Postavljanje rasvjetnih stupova
Ukupno Općina Blato:
Ukupno drugi izvori
financiranja:

1.000.000,00

Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova Europske
unije

2.500.000,00

Općina Blato i grañani

278.000,00
50.000,00
4.009.900,00
5.890.000,00

Općina Blato
Općina Blato i Fond za
zaštitu okoliša
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PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OPSEG
RADOVA ODRŽAVANJA UREĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2014.
GODINU
1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA:
Ručno i strojno pometanje javnih površina u središtu mjesta, prikupljanje i odvoz i
deponiranje komunalnog otpada, nabavka spremnika za komunalni otpad i pranje spremnika
za komunalni otpad u mjestu Blatu, odvoz glomaznog otpada (svakog 15. u mjesecu),
izdvojeno skupljanje otpada (papir, karton, otpadna ulja, otpadne gume, automobilske
olupine, otpadne baterije i akumulatori) i održavanje odlagališta „Sitnica“ vršiti će se redovno
prema «Planu i programu EKO-a d.o.o.».
Vrijednost radova:
Izvori financiranja:
1. Općina Blato
2. Eko d.o.o.

1.300.000,00 kn

940.000,00 kn
360.000,00 kn

72 %
28 %

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA:
Redovito je potrebno vršiti održavanje javno- prometnih površina, održavanje i upravljanje
ribarnicom i tržnicom, klupa i prometnih znakova u smislu bojanja i zamjene drvenih
elemenata, te zamjena dotrajalih i uništenih i postavljanje novih prometnih znakova, te
vodoravno bilježavanje pješačkih prijelaza, parkirnih mjesta, izrada i postavljenje stupića za
nesmetan prolaz pješaka i sl. Prema potrebi će se prazniti septičke jame iz sve 4 stambenoposlovne zgrade.

Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

135.000,00 kn

1. Općina Blato
2. Eko d.o.o.

110.000,00 kn
25.000,00 kn

81 %
19 %

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, održavanje dječjeg igrališta, održavanje nogometnog igrališta.
Nakon ureñenja „Velog parka“ došlo je do povećanja troškova održavanja zelenih površina i
fontane. Obavezna preventivna deratizacija i deratizacija provodi se dvokratno.

Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

270.000,00 kn

1. Općina Blato

270.000,00 kn

100 %
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4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE:
Upravljanje, održavanje objekata i ureñaja javne rasvjete osigurava kontinuirano
funkcioniranje javne rasvjete uključujući podmiru troškova električne energije za
rasvjetljavanje javnih površina.

Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

350.000,00 kn

1. Općina Blato

350.000,00 kn

100 %

5. ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH KANALA
Održavanje kišnih slivnika, taložnica i odvodnih kanala vrši se prema potrebi, a generalno
čišćenje se obavljalo prije jesenskih kiša. Na melioracijskim kanalima u blatskom polju
izvršiti će se dvokratna košnja trave uz redovno čišćenje šiblja i nanosa, uključujući poslove
vodo-čuvarske službe tokom cijele godine.
Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

41.500,00 kn

1. Hrvatske vode

31.500,00 kn

76 %

2. Općina Blato

10.000,00 kn

24 %

6. ODRŽAVANJE GROBLJA:
Temeljem „Odluke o groblju“ i “ Plana i programa Eko-a d.o.o. za 2014. god.“ na groblju je
uz redovno održavanje potrebno betonirati plato oko crkve, te ureñenje „Starog groblja“
izvršiti pred „Uskrs“ i blagdan „Svih svetih“.
Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

70.000,00 kn

1. Eko d.o.o.

70.000,00 kn

100 %

7. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Temeljem Plana i programa Općine Blato za održavanje nerazvrstanih cesta na području
Općine Blato u 2014. godine izdvojit će se 50.000 kn.

8. INTERVENCIJE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA MORA
U slučaju ekoloških katastrofa, odnosno onečišćenja mora Općina Blato će u svom proračunu
za slijedeću godinu osigurati 10.000,00 kn.
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9. OSTALO ODRŽAVANJE:
Pod ostalim održavanjem podrazumijevamo: održavanje plaža ; najam kemijskih WC-a za
plaže; najam hale za izdvojeno skupljanje otpada, nabavka i popravak dekorativnih elemenata
za blagdansko ukrašavanje; nabavka košarica za sitni otpad i najam auto košare.

Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

130.000,00 kn

1. Općina Blato
2. Eko d.o.o.

100.000,00 kn
30.000,00 kn

VRSTE ODRŽAVANJA

77 %
23 %

PLANIRANO
ZA
2014.
940.000,00
360.000,00
100.000,00
35.000,00

IZVORI
FINANCIRANJA

1.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNE
POVRŠINE

2.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

3.

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH
POVRŠINA

270.000,00

OPĆINA BLATO

4.
5.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH
KANALA

OPĆINA BLATO
HRVATSKE VODE
OPĆINA BLATO

6.

ODRŽAVANJE GROBLJA

350.000,00
31.500,00
10.000,00
70.000,00

7.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA
INTERVENCIJE U SLUČAJU
ONEČIŠĆENJA MORA
OSTALO ODRŽAVANJE

8.
9.

UKUPNO:

OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.

EKO d.o.o.

50.000,00

OPĆINA BLATO

10.000,00

OPĆINA BLATO

100.000,00
30.000,00
1.840.000,00
485.000,00
31.500,00

SVEUKUPNA

VRIJEDNOST
PROGRAMA

OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.

2.356.500,00

OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.
OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.
HRVATSKE VODE
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PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE BLATO
ZA 2014. GODINU
1. SVRHA PROGRAMA
Bogato kulturno povijesno nasljeñe i bogata tradicija zadovoljavanja kulturnih potreba
pučanstva na prostoru Općine Blato rezultirala je formiranjem brojnih udruga i ustanova
kojima je osnovna zadaća zadovoljavanje kulturnih potreba pučanstva.
Potrebe u kulturi općine Blato znatno su iznad proračunskog financiranja istih od
strane Općine Blato, a ostvareni rezultati i brojnost udruga, dogañanja i programa rezultat su
organiziranog djelovanja i velikog odricanja brojnih volontera u prostoru kulture kao i
prepoznavanje potreba u kulturi od strane dijela blatskog gospodarstva.
Ostvareni standardi i programi u području kulture u dijelu ostvarenja temeljnih kulturnih
potreba, kao i rada udruga, te ostvarenih programa i manifestacija zahtijevaju odgovoran
odnos i rad naspram postignutog. Postojeća kulturna infrastruktura, kao i narasle kulturne
potrebe zahtijevaju znatna sredstva za ostvarenje i održavanje, kadrovskih, prostornih i
organizacijskih resursa.
Javne potrebe u kulturi Općine Blato za koje se sredstva osiguravaju u općinskom
proračunu, one su potrebe koje utvrñuju posebni zakoni, ali i one kulturne djelatnosti, poslovi,
akcije i manifestacije koje navodi ovaj program javnih potreba.
Sukladno navedenom, Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu uvrštava:
- programe ustanova, udruga i drugih organizacija koji su važni za kulturni život općine,
kao i prijedloge usmjerene poticanju umjetničkog i kulturnog stvaralaštva u Općini
Blato;
- manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života Općine
Blato u županijskim, nacionalnim i internacionalnim okvirima;
- projekte izdavaštva, medijskog informiranja i prezentacije cjelovitog života u Blatu;
- programe i akcije poticanja razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma i kulturi
mladih;
- programe kulturne suradnje Općine Blato s drugim gradovima u RH i meñunarodne
kulturne suradnje;
- projekte investicijskog održavanja, adaptacije i rekonstrukcije kulturnih objekata i
grañe;
- poticanje drugih vidova umjetničkog stvaralaštva značajnog za kulturni život Blata.

Potrebe su znatno veće od mogućnosti financiranja zato su osnovne odrednice
kulturne politike u Blatu naslonjene na ostvarenje značajnih projekata u zadovoljavanju
temeljnih kulturnih potreba ustanova u vlasništvu Općine Blato, ali i onih koje to nisu, te na
djelatnostima kulturnih udruga grañana, poduke mladih i podrške u radu individualnih
stvaralaca u kulturi.
Ostvarenju ovih prioriteta podredili su se i korisnici proračunskih sredstava za potrebe
kulture te su tako uskladili svoj rad i programe.

2. UTVRĐIVANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2014. GODINI PREMA
PRIORITETIMA FINANCIRANJA
I. Program rada Narodne knjižnice Blato;
II. Program rada Blatskih fižula – ustanove u kulturi;
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III. Kulturna dogañanja značajna za Blato i njegovu tradiciju;
IV. Kulturno - umjetnička društva, amaterska društva i ostale udruge grañana koje svojim
programima i projektima zadovoljavaju javne potrebe u kulturi;
V. Izdavačka djelatnost od posebnog interesa za Općinu Blato;
VI. Investicijska ulaganja u kulturne objekte i grañu.
Ovaj program javnih potreba izrañen je sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba
u kulturi i materijalnim mogućnostima Proračuna Općine Blato za 2014. godinu. Ukupno
planirana sredstva iz Proračuna Općine Blato za realizaciju programa javnih potreba u kulturi
za 2014. godinu iznose 1.856.100,00 kuna.

3. SADRŽAJ JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2014. GODINU

3.1. NARODNA KNJIŽNICA BLATO
Narodna knjižnica Blato kao samostalna ustanova u skladu sa Standardima za Narodne
knjižnice zapošljava odgovarajući stručni kadar koji je temelj izgradnje knjižničnog fonda te
razvoja programa i usluga Knjižnice kao i osuvremenjivanja njenog poslovanja.
Osamostaljivanje knjižnice pridonijelo je smanjenju otočke izoliranosti u djelokrugu
knjižnične djelatnosti. Knjižnica kroz svoje programe i usluge nastoji podići kvalitetu
kulturnog života stanovnika Općine Blato i otoka Korčule.
U skladu s tim u svom svakodnevnom radu Knjižnica se vodi IFLA-inim i UNESCO-ovim
dokumentima kako bi zadovoljila korisničke potrebe stvarnih korisnika te kako bi privukla
potencijalne korisnike.
Program rada za 2014. godinu:
1. Pružanje postojećih knjižničnih programa i usluga (programe za poticanje čitanja u suradnji
s dječjim vrtića, razvijanje mrežne stranice, obilježavanje značajnih datuma uz hrvatsku
povijest i kulturu)
2. Razvoj novih knjižničnih programa i usluga (književni susreti, te priprema digitalizacije u
suradnji sa Odjelom za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru)
3. Osiguravanje različitih vrsta knjižne i neknjižne grañe s ciljem zadovoljavanja obrazovnih i
informacijskih potreba sadašnjih potencijalnih korisnika;
4. Aktivnu ulogu u kulturnom životu zajednice u kojoj djeluje (organiziranje radionica,
predavanja, književnih manifestacija)
5 Stručno usavršavanje djelatnica u području informatizacijskih znanosti
6. Prostorna problematika
Članarina vrijedi godinu dana od dana upisa prema sljedećem cjeniku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Predškolci i učenici OŠ………………………………………….. 10,00 kn
Učenici SŠ ………………………………………………………. 15,00 kn
Studenti …………………………………………………………. 30,00 kn
Umirovljenici …………………………………………………… 35,00 kn
Nezaposleni (karton sa HZZ posljednja 2 mjeseca)……………... 25,00 kn
Odrasli …………………………………………………………... 55,00 kn
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7. Ljetni upis (do 3 mjeseca)……………………………………….. 30,00 kn
8. Obiteljska iskaznica …………………………………………….. 75,00 kn
(jedna odrasla osoba+ 3 djece)

Uz navedene aktivnosti Narodna knjižnica Blato je Ministarstvu kulture RH prijavila slijedeće
programe:
1. Investicijska potpora
• Nabavka fotokopirnog ureñaja
2. Nabavka knjižne i neknjižne grañe, stručno usavršavanje i književne susrete
3. informatizacija ustanove- nabavka laptopa.
Takoñer je Županiji prijavila slijedeći program:
1. Likovna umjetnost- kreativne radionice
Financijski plan za 2014. godinu
− izdaci za plaće djelatnica....................................................................................196.000,00
− materijalni troškovi...............................................................................................20.500,00
− postrojenje i oprema…….....................…………………………………………..2.800,00
− nabava knjižne grañe............................................................................................10.000,00
− financijski rashodi………………………………………………………………..1.800,00
Ukupno.......................................................................................................................231.100,00
3.2 BLATSKI FIŽULI – USTANOVA U KULTURI
Ustanova čiji je osnivač i vlasnih Općina Blato, intenzivno radi na promicanju svih
oblika kulturnih djelatnosti s osobitim programskim ciljem edukativno-kulturološkog
djelovanja u pučanstvu, njegujući temeljne kulturne potrebe kod svih dobnih struktura
stanovništva.
Svrha ustanove je raznolikim i izvrsnim programima pobuditi interes grañana za
kulturna dogañanja i privući publiku; pronaći partnere za visokokvalitetne glazbeno-scenske i
multimedijske projekte; uključiti u pojedine programe stanovnike svih dobnih skupina i
najrazličitijih socijalnih grupacija; prikupljanje sponzorstva i vlastitih prihoda; pripremiti i
razviti sustav kvalitetnog medijskog nastupa i promocije.
Program rada za 2014. godinu koji se financira iz Proračuna Općine Blato
Uz muzejsko-galerijsku djelatnost ustanova je zadužena za organizaciju i realizaciju
manifestacije u kulturi:
a) Tjedan Blata
Povodom dana Općine Blato i blagdana nebeske zaštitnice sv. Vincence, i u 2014.
godini obilježiti će se Tjedan Blata u razdoblju od 22.-28. travnja. U sklopu programa
obilježavanja svečanosti sudjelovati će sve ustanove, udruge i stvaraoci s područja Općine
Blato, te će se realizirati prigodni gostujući programi.
b) Festival dalmatinskih klapa Omiš- Večer popularnih skladbi 2014. godine
Krajem svibnja, a na temelju Ugovora o prijateljstvu izmeñu Općine Blato i direkcije
Omiškog festivala u Blatu će se organizirati Festival dalmatinskih klapa Omiš – večer
popularnih skladbi 2014. godine na kojoj će nastupiti poznate klape iz cijele hrvatske.
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c) Blatsko ljeto
U razdoblju od 16. srpnja do 15. kolovoza 2014. godine, XXII. Blatsko kulturno ljeto
ponudit će grañanima i gostima Blata raznovrsne kulturne sadržaje za sve uzraste. U sklopu
programa održat će se dramski program, izložbe, folklorni program, koncerti klasične glazbe,
FMFS – dir po Dalmaciji, te Festival klapa Dubrovačko – neretvanske županije.
Uz sredstva iz Proračuna Općine Blato XXII. Blatsko ljeto planira prihode od
sponzorstva i donacija, te vlastite prihode.
d) Božićno novogodišnji program 2014. godine
Ustanova će koordinirati Božićno-novogodišnjim programom, koji nastaje u suradnji s
društvima i udrugama koje djeluju ma području općine Blato.
Osim navedene četiri glavne manifestacije Ustanova sudjeluje u slijedećim
aktivnostima
e) Knjiga Mediterana
U organizaciji Književnog kruga Split svaku godinu se održava kulturna manifestacija Tjedan
knjige mediteranske tematike: “Knjiga mediterana“. Blatski fižuli planiraju u 2014. godini u
okviru manifestacije predstaviti nove naslove sadržajno vezane za Općinu Blato.
f) Dječja maškarana zbivanja
Blatski fižuli radit će na promicanju i očuvanju pokladnih običaja te pružiti pomoć pri
osmišljavanju i realizaciji prikladnog programa dječjih maškaranih zbivanja.
g) Promocije, izložbe, večeri poezije i dramski program
U 2014. godini Ustanova će nastojati ponuditi što više kazališnih predstava, a takoñer
će i organizirati izložbe s ciljem stvaranja kontinuiteta u izložbenoj djelatnosti.
Osim navedenih manifestacija Ustanova se bavi prikupljanjem materijala za stvaranje
zavičajne zbirke (fotografije, razglednice, arhivi, audio i video zapisi…) i nastoji što više
promovirati baštinu svoga mjesta kroz pisanje članaka, organiziranjem dokumentarnopovijesnih izložbi i sl.
Osim navedenih programa i aktivnosti ustanova će se prijavljivati na sve natječaje za koje
bude imala uvijete i nastojati privući što veći broj sponzora kako bi se navedene manifestacije
mogle što kvalitetnije realizirati.
Financijski plan Blatskih fižula – ustanova u kulturi za 2014. godinu
−
−
−
−
−

izdaci za plaću djelatnice......................................................................................199.200,00
realizacija manifestacija........................................................................................203.000,00
materijalni rashodi.................................................................................................. 7.500,00
financijski rashodi.....................................................................................................2.300,00
postojenja i oprema…………………………………………...……………………3.000,00

Sveukupno:
Predviñeni troškovi po manifestacijama:
− Tjedan

415.000,00
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Blata.......................................................................................................................9.000,00
Večer Omiškog festivala.......................................................................................37.000,00
Blatsko ljeto........................................................................................................148.000,00
Božićno-novogodišnji program...............................................................................4.000,00
Pokladni običaji……………………………………………..……………………..5.000,00

3.3 KULTURNA DOGAĐANJA
Općina Blato u 2014. godini podržat će manifestacije, projekte i programe u kulturi
koji nisu u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Općine Blato i to:
− programe značajne za rad udruga ili ustanova s područja Općine Blato;
− programe čiji su organizatori izvan Općine Blato;
− posredovanje u kulturnim programima;
− pokladne običaje;
− priredbe i obilježavanja značajnih datuma za nacionalnu povijest i kulturu, te državnih i
vjerskih blagdana (Bl. Blažene Marije Isusa Petković, 800. godišnjica Korčulankog
statuta);
Općina Blato sufinancirati će ovakve manifestacije s
15.000,00 kn
3.4 UDRUGE I DRUŠTVA U KULTURI
VU “KUMPANJIJA”
Viteško udruženje “Kumpanjija” udruga je koja radi na očuvanju i prezentaciji
folklorne baštine Blata, organizira poduku i rad s djecom i mladeži, tijekom cijele godine ima
javne nastupe, a posebno za vrijeme Blatskog kulturnog ljeta, organizira Munde i Kućnu
zabavu te vodi brigu o obnovi nošnje, obuće i oružja, a u 2014. godini planira i ureñenje
arhive u sklopu početka rada na monografiji udruženja i početak ureñenja prostorija
udruženja.
Općina Blato poduprijet će rad udruge s
40.000,00 kn.
HGSU “PETAR MILAT”
Amaterska udruga koja djeluje u Blatu već više od 80 godina i obuhvaća nekoliko
odjeljenja, glazbenu ( ženska klapa Kanela ), scensku ( glumačka sekcija ) i likovnu djelatnost
(likovna sekcija ). Obogaćuje kulturni život Blata, te sudjeluje na svim važnijim dogañajima
Blata i na brojnim nastupima izvan Blata i županije.
8.000,00 kn.
Općina Blato poduprijet će rad udruge s

NARODNA GLAZBA BLATO
Osnovana 1893. godine, njeguje redovan rad orkestra, uz javne nastupe svira za
potrebe protokola općine Blato, te organizira poduku djece i mladeži u sviranju puhačkih
instrumenata. Organizira glavni godišnji nastup na blagdan Uskrsa, promenadno svira u
prigodi Božića i Nove godine, te sudjeluje u procesiji Sv. Vlaha u Dubrovniku.
Općina Blato poduprijet će rad udruge s
17.000,00 kn.
HGU “SVETA VINCENCA”
Udruga njeguje redovan rad orkestra, uz javne nastupe svira za potrebe protokola
općine Blato, organizira poduku djece i mladeži u sviranju puhačkih instrumenata, te nastupa

27. prosinca 2013. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 10

na crkvenim proslavama u Blatu. Organizira svečani koncert uoči Dana bratovštine sv.
Vincence, Božićni koncert, hodočašće i veseljenje.
Općina Blato poduprijet će rad udruge s
17.000,00 kn.
ULIPUK - UDRUŽENJE LIKOVNIH I PRIMIJENJENIH UMJETNIKA KORČULE
Udruga okuplja umjetnike i amatere iz Blata i otoka Korčule u području svih smjerova
likovne i primjerene umjetnosti, potiče stvaralaštvo kroz organizaciju raznih samostalnih,
skupnih, tematskih izložbi i priredbi. Održava i organizira različite likovno-kreativne
radionice kao i tečajeve fotografije. U sjećanje na pok. Člana pokrenula je projekt pod
nazivom „Monografija Antuna Žanetića Mijata. U 2014. godini nastavlja sa radom na
projektu „Autohtoni suvenir otoka Korčule“ te će sudjelovati na raznim Blatskim
tradicionalnim manifestacijama.
Općina Blato poduprijet će rad udruge s
3.000,00 kn.
MATICA HRVATSKA – OGRANAK BLATO
Sastavni je dio Matice Hrvatske (koja djeluje od 1842. godine) i kao takva nastoji
poboljšati kulturni život stanovnika Općine Blato kroz organizaciju raznih kulturnih
dogañanja. Organizira promocije knjiga, predavanja, glazbene i dramske susrete (kazališne
predstave), te obilježavanje tradicionalne „Večeri Blatske riči“ i Dana Matice Hrvatske te
suradnju s ostalim ograncima.
3.000,00 kn.
Općina Blato poduprijet će rad udruge s
ŽUPNI ZBOR
Mješoviti pjevački zbor ( djeluje i dječji zbor „Stope“ ) njeguje glazbenu baštinu i
zborno pjevanje, organizira poduku djece, mladeži i odraslih u zborskom pjevanju, te
sudjeluje na brojnim nastupima u Blatu i izvan Blata.
4.000,00 kn.
Općina Blato poduprijet će rad zbora s
DRUŠTVO PRIJATELJA “VINO U TRADICIJI ŽIVLJENJA”
Društvo koje njeguje tradiciju i prezentira kulturu uzgajanja i obrade vinove loze.
Organizira tradicionalnu degustaciju mladih vina, rakija i voćnih likera, proslavu Sv. Martina
te stručno edukativne posjete vinarijama srednjodalmatinskih otoka i surañuje sa srodnim
društvima i udrugama. U 2014. godini planira urediti prostor za potrebe rada društva.
Općina Blato poduprijet će rad društva s

3.000,00 kn.

UPO KRULIĆ
Udruga pokladnih običaja „Krulić“ je udruga čiji je osnovni sadržaj djelatnosti
održavanje i razvijanje pokladnih običaja, održavanje izložbi, plesova, smotri, revija i ostalih
pokladnih manifestacija, te organizacija kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija.
Općina Blato poduprijet će rad udruge s
4.000,00 kn.

BLATSKA UDRUGA MLADIH “B.U.M.”
Udruga čiji je cilj zadovoljavanje kreativnih potreba mladih u Blatu, te uspostavljanje
kontakta s predstavnicima lokalne uprave i samouprave. Aktivnosti Udruge vezane su uz
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glazbene i likovne radionice, organiziranje koncerata, izložbi, filmskih večeri, alternativnih
sportova te sudjelovanje u ekološkim akcijama.
Općina Blato poduprijeti će rad udruge s
1.000,00 kn.
RADIO BLATO
Javno trgovačko društvo s djelatnosti emitiranja radio programa na lokalnoj razini, s
ciljem informiranja pučanstva i rada s mladima, te je suorganizator Blatskog kulturnog ljeta.
Općina Blato sponzorirat će rad Radija s
108.000,00 kn.
3.5 IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE
U 2014. godini izdavačka djelatnost uglavnom će pokrivati interese za sufinanciranje
knjiga i časopisa koji svojom vrsnošću i tradicijom očituju prepoznatljivi profil općine Blato,
te prezentiraju općinu Blato i cjeloviti život u Blatu.
Sufinancirat će se održavanje službenih internet stranica Općine Blato, www.blato.hr,
putem kojim se prezentira Općina Blato i cjelovit život u Blatu te se pružaju informacije o
svakodnevnim dogañanjima i projektima u Blatu.
Sukladno mogućnostima, Općina će pomagati u izdavanju školskih listova i web
stranica Osnovne i Srednje škole.
Općina Blato izdvojit će za izdavaštvo

5.000,00 kn.

3.6 INVESTICIJSKA ULAGANJA
U skladu sa Proračunom za 2014. godinu, Općina Blato sudjelovat će u investiranju u
odreñene objekte i grañu u kulturi, i to:
3.6.1 Obnova starohrvatskih crkvica
a)
Odbor za obnovu i ureñenje starohrvatskih crkvica na području općine Blato u 2014.
godini planira restaurirati oltarnu palu Sv. Mihovila te započeti sa sanacijom i ureñenjem
crkve sv. Jeronima za koji je program ureñenja prijavio Županiji Dubrovačko – neretvanskoj.
Na crkvi je potrebno zamijeniti pokrov od kupe „franci+uzice“ tradicionalnom konalicom, a
na apsidi ukloniti betonsku ploču i postaviti pokrov od kamenih ploča. Takoñer je potrebno
ožbukati unutarnje zidove. Na samom objektu nužna je grañevinska intervencija tj. izvesti
drenažu oborinskih voda kako bi se spriječilo kapilarno vlaženje zidova, a ispred crkvenog
portala izgraditi pristup kako bi se ulaz u crkvu odvojio od kolnika i zaštitio od vozila. Pored
toga crkvu treba arheološki istražiti, a nužno je njeno temeljito vrednovanje s pozicije
povijesti umjetnosti, odnosno arhitekture.
Za ovu investiciju Općina Blato iz svog Proračuna izdvojit će
22.000,00 kn.
3.6.2 Program arheološke baštine - Kopila
Kopila je 225 metara visoko brdo iznad sjevernog ruba Blatskog polja, na zapadnom
dijelu otoka Korčule. Riječ je o najznačajnijem protopovijesnom gradinskom naselju na
Korčuli, a van svake sumnje i na okolnom srednjodalmatinskom prostoru, ključnoj točci za
proučavanje procesa naseljavanja Grka na Jadranu i njihovog odnosa spram domorodačkog
stanovništva. Samo područje zaštićeno je od strane Ministarstva kulture, Konzervatorskog
odjela u Dubrovniku preventivnom zaštitom.
Općina Blato, u suradnji s Centrom za kulturu Vela Luka i Odsjekom za arheologiju
Sveučilišta u Zadru započela je 2012. godine s arheološkim istraživanjima na nekropoli

27. prosinca 2013. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 10

prapovijesnog gradinskog naselja Kopila. U 2014. godini planira se nastaviti s istraživanjem
nekropole, zaštititi je, te rekonstruirati značajnije arhitektonske ostatke. Ova investicija se
planira financirati sredstvima Ministarstva kulture i to u iznosu od
60.000,00 kn.
3.6.3. Ureñenje muzejsko- galerijskog prostora
Općina Blato 2013. godine prijavila se na Natječaj Ministarstva RH za ureñenje muzejsko –
galerijskog prostora u Blatu te temeljem istog od Ministarstva 2013. godine dobila iznos od
400.000,00 kuna. Takoñer je prijavu na Natječaj izvršila i za 2014. godinu, te je očekivani
iznos od Ministarstva 900.000,00 kuna.
900.000,00 kn.

REKAPITULACIJA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2013. i 2014. GODINU
R.br.

Naziv programa

2013.

2014.

1.

TEMELJNA KULTURA

554.800,00

646.100,00

Izvori sredstava
Proračun Općine Blato

- Narodna knjižnica Blato

219.800,00

231.100,00

- Blatski fižuli – ustanova u
kulturi

335.000,00

415.000,00

Dubrovačko-neretvanska
županija

2.

KULTURNA DOGAĐANJA

7.000,00

15.000,00

Proračun Općine Blato

3.

PROGRAMI KULTURNIH
UDRUGA I DRUŠTAVA

188.000,00

208.000,00

Proračun Općine Blato

4.

IZDAVAŠTVO I
INFORMIRANJE

11.000,00

5.000,00

Proračun Općine Blato

5.

INVESTICIJSKA ULAGANJA
U OBJEKTE I GRAĐU U
KULTURI
- Obnova starohrvatskih crkvica

488.500,00

982.000,00

28.500,00
-

22.000,00

Proračun Općine Blato

60.000,00

60.000,00

Ministarstvo kulture

0

0

400.000,00

900.000,00

Ministarstvo kulture

1.249.300,00
773.800,00
460.000,00
15.500,00

1.856.100,00
880.600,00
960.000,00
15.500,00

Proračun Općine Blato
Ministarstvo kulture
Dub.ner. županija

- Program arheološke baštine –
Kopila
-Spomenik Domovinskog
zajedništva
- Ureñenje muzejsko –
galerijskog prostora
SVEUKUPNO
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4. ZAKLJUČAK

Ostali programi su programi i manifestacije koji se organiziraju tijekom godine, a hitni su i
nepredviñeni. Prijedlog za financiranje ovih programa utvrñuje Odjeljak za društvene
djelatnosti Općine Blato u skladu s interesima i mogućnostima Proračuna Općine, te ih
predlaže Općinskom načelniku, koji će ih riješiti u skladu s mogućnostima.
1. Obvezuju se korisnici novčanih sredstava Programa javnih potreba u kulturi da o
realizaciji svih programa i utrošku financijskih sredstava podnesu izvješća nadležnom
Odjeljku za društvene djelatnosti, koji će ih proslijediti Općinskom načelniku.
2. Korisnici novčanih sredstava po navedenom Programu obvezni su sudjelovati u
programima od interesa za Općinu Blato, na poziv Odjeljka za društvene djelatnosti.

3. Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom Glasniku
Općine Blato, a primjenjivat će se od 01.01.2014. godine.
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PROGRAM JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU NA PODRUČJU
OPĆINE BLATO ZA 2014. GODINU
Svrha Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju je stjecanje kvalitetnog predškolskog,
osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja.
Odgoj i obrazovanje djece i mladeži u Općini Blato organizirano je kroz sljedeće segmente:

1. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE I BRIGA O DJECI
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. 10/97, 107/07 i 94/13)
predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane te
socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima. Način na koji se dijete predškolske dobi
obrazuje i odgaja u ustanovi u kojoj boravi veći dio dana ima značajan utjecaj na uspjeh u
školskom obrazovanju, i u odreñenoj mjeri, na kasniji život uopće. Drugim riječima,
neophodna je dobra organizacija okruženja u kojem dijete živi i kvalitetna komunikacija s
odraslima koji mu pomažu u njegovom razvoju: roditelji u okruženju doma te odgojitelji,
pedagozi, psiholozi i defektolozi u ustanovi predškolskog odgoja i naobrazbe.
Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog
kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje i kurikuluma dječjeg vrtića. Nacionalni
kurikulum utvrñuje vrijednosti, načela, općeobrazovne ciljeve i sadržaje svih aktivnosti i
programa, pristupe i načine rada s djecom rane i predškolske dobi, odgojno – obrazovne
ciljeve po područjima razvoja djece i njihovim kompetencijama te vrednovanje.
Kurikulum dječjeg vrtića utvrñuje program rada, namjenu, nositelje, način ostvarivanja,
vremenik aktivnosti te način vrednovanja.
U dječjem vrtiću ostvaruje se:
- redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne
skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagoñeni razvojnim potrebama djece te
njihovim mogućnostima i sposobnostima (šestosatni i produženi boravak u skladu s
potrebama djece i zaposlenih roditelja).
- programe za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju;
- program predškole;
- programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog,
vjerskog i športskog sadržaja uz suglasnost Ministarstva nadležnog za obrazovanje;
- drugi programi važni za razvoj predškolskog odgoja Općine Blato.
1.1 Dječji vrtić “Blato”
Dječji vrtić “Blato” predškolska je ustanova čiji je osnivač i vlasnik Općina Blato. U
Vrtiću se organizira i provodi redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene
zaštite i prehrane za djecu od navršenih tri godine života do polaska u osnovnu školu.
U Dječjem vrtiću ostvaruju se programi ranog učenja engleskog jezika s vanjskim
suradnicima, te drugi programi sportskog i kulturnog sadržaja.
Djelatnost Dječjeg vrtića “Blato” financira se sredstvima Proračuna Općine Blato i
uplatama roditelja.
Dječji vrtić “Blato” ostvaruje program predškolskog odgoja i obrazovanja djece u
okviru tri odgojno-obrazovne grupe po dobi djece:
a) predškolska grupa

( djeca od 5 do 7 godina )
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( djeca od 3 do 5 godina )
( djeca od 3 do 5 godina )

i to kroz dva oblika rada obzirom na vrijeme boravka djece u ustanovi:
a) šestosatni boravak djece
b) produženi boravak

7:00-13:00
7:00-15:00

Sukladno duljini vremena boravka djece u Ustanovi je organizirana i prehrana.
Grupa/naziv

Broj korisnika Šestosatni Produženi

Mjesto boravka

1.

Predškolska grupa

23

15

8

19 Blato, 2 Prigradica,
Karbuni 1, Č. Luka 1

2.

Srednja mješovita

21

11

10

15 Blato, Prižba 2, Prigr.
2. Karbuni 1, Kurija 1

3.

Srednja mješovita

21

17

4

19 Blato, 2 Prigradica

Ukupno

65

43

22

53 Blato, Prigr. 7, Karbuni
2, Č. Luka 1, Prižba 2

Ekonomska cijena programa boravka djece u vrtiću za šestosatni program i iznosi
930,00 kuna, a za produženi boravak 1.500,00.
Utvrñene cijene participacije programa od strane roditelja:
- za šestosatni program: 280,00 kuna
- za produženi program: 450,00 kuna
Sukladno Programu zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato pojedina djeca korisnici su mjera
programa :
Status
Broj djece
Cijena ( mjesečno ) Napomena
Socijalne potrebe

3

2*280,00
1*450,00

/

Djeca s posebnim potrebama

2

2* 300,00

/

Samohrani roditelji

1

1* 150,00

/
/

14

10* 230,00
4* 360,00

Troje djece u vrtiću

/

/

/

Ostalo

/

/

/

Dvoje djece u vrtiću

U vrtiću na svim poslovima i zadacima radi odgovarajuće stručno osoblje u skladu s
važećim propisima.
Općina Blato u 2014. godini sufinancirat će rad Dječjeg vrtića “Blato” za što će
osigurati sredstva u Proračunu u iznosi od
470.000,00 kuna.

1.2 Dječji vrtić “Marija Petković”
Osnivač vrtića je vjerska zajednica, tj. Družba Sestara Kćeri Milosrña. Dječji vrtić
Marija Petković podružnica Blato djeluje kao odgojno-obrazovna ustanova, te pridonosi
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cjelovitom i svestranom odgoju djece, utemeljenom na katoličkoj vjeri, franjevačkom
humanizmu i humanističko razvojnoj koncepciji odgoja i obrazovanja. Odgojno-obrazovnim
radom pomaže se djetetu u izgradnji samopouzdanja, pozitivne osobnosti i osjećaja za druge.
Rad obuhvaća i kršćansko oblikovanje obiteljskog okruženja djeteta kao preduvjeta za
pravilan razvoj djeteta.
U vrtiću je predškolski odgoj organiziran kroz dva oblika rada:
a) mješovita jaslička – ( djeca od 6 mj. - 2 god. 6mj )
b) starija mješovita skupina – ( djeca od 2 god. 6 mj - 6 god. 6 mj.)
Sukladno upisanim programima u ustanovi djeca borave od 6:00 do 16:00 sati te je za
njih organizirana odgovarajuća prehrana.
Ukupan broj djece koja koriste usluge Dječjeg vrtića “Marija Petković”
Grupa/naziv

Broj korisnika Mjesto boravka Blato Ostali

1. Jaslička skupina

24

24 Blato

-

2. Vrtička grupa

41

40 Blato, 1 Smokvica

-

UKUPNO

65

65

-

Utvrñena cijena participacije od strane roditelja iznosi:
- 450,00 kuna za jasličku skupinu
- 450,00 kuna za vrtičku skupinu
Sukladno odluci vrtića, tj. Karizmi Družbe Sestara Kćeri Milosrña i Programu
zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato pojedina djeca korisnici su olakšica ili mjera
programa.
Status

Broj djece

Cijena
(mjesečno)

Osloboñeni u cijelosti ili
djelomično

Socijalne potrebe

2

0

2 Osloboñeni u cijelosti

Djeca s posebnim potrebama

6

450,00

Nisu osloboñeni

Samohrane majke

1

450,00

Nisu osloboñeni

Dvoje djece u vrtiću

12/6

400,00

Osloboñeni djelomično

Troje djece u vrtiću

/

Ostalo

6

/
350,00

6 Djelomično osloboñeni

U vrtiću na svim poslovima i zadacima rade stručni odgojno - obrazovni radnici.
Općina Blato u 2014. godini sufinancirati će program rada Dječjeg vrtića “Marija
Petković” za što će osigurati sredstva u Proračunu u iznosi od
170.000,00 kuna.

2. OSNOVNO ŠKOLSTVO
Djelatnost osnovnog školstva od posebnog je društvenog interesa i obuhvaća odgoj i
obvezno školovanje sa svrhom da učeniku omogući stjecanje znanja, pojmova, umijeća,
stavova i navika potrebnih za život i rad ili za daljnje školovanje. Škola je dužna osigurati
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kontinuirani razvoj učenika kao duhovnog, tjelesnog, moralnog, intelektualnog i društvenog
bića u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima.
Javne potrebe u školstvu utvrñuju se državnim pedagoškim standardom. Sredstva za
ostvarivanje Javnih potreba u školstvu osiguravaju se u državnom proračunu i u proračunima
jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave.
2.1 Osnovna škola “Blato”
Redovito obvezno osnovno obrazovanje na području Općine Blato provodi se u
Osnovnoj školi Blato.
Školu polazi 273 učenika u osam razreda i 16 odjeljenja. Za 33 učenika organiziran je
prijevoz po ugovoru sa prijevoznikom Autotrans Rijeka,
- Prigradica –Popovratak ( 20 ),
- Gršćica
(1 )
- Danca ( 2 )
- Prižba (5 ),
- Prišćapac ( 1 )
- Črnja luka ( 1 ) – prijevoz roditelja
- Karbuni ( 1 ) – prijevoz roditelja
Sukladno zahtjevu OŠ Blato prijevoznik Autotrans od prošle školske godine
omogućio je kružnom vožnjom izravan prijevoz djece iz Popovratka.
Ove godine upisano je 30 učenika u prvi razred. Nastavlja se pad broja učenika.
Ponovno je upisana znatno manja generacija od generacije koja je završila školovanje. Školu
su napustila i 3 učenika zbog promjene mjesta boravka.
Usporeñujući podatke od 1962/63 godine kada je škola imala 840 učenika do danas kada
škola ima 273 učenika, škola je u proteklih 50 godina ostala bez 550 učenika.
1962/63 840
2013/14 273, a u posljednjih osam ( 8 ) godina 2006/07:2013/14 49
učenika. Posebno je potrebno naglasiti da je u istom razdoblju u školu upisano 11 učenika
koji su doselili tako da je stvaran pad 60 učenika smanjen.

škol/godina
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

ukupno
322
308
301
294
292
292
284
273

1
35
30
35
35
36
44
29
30

2
38
35
30
34
35
35
44
28

3
38
38
35
30
34
35
35
44

4
44
38
38
35
30
34
35
35

5
38
45
38
38
35
31
34
35

6
42
38
45
38
38
37
32
34

7
42
42
38
46
38
38
37
32

8
45
42
42
38
46
38
38
35

Nakon rekonstrukcije i ureñenja krovišta povećan je prostor za rad, te su od školske
godine 2004./2005. stečeni uvjeti za rad u jednoj smjeni.
Uz redoviti program koji je financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa u školi se već četvrtu godinu izvodi program Informatike (izvannastavne aktivnosti)
od prvog do četvrtog razreda koju financiraju roditelji.
Uz redovite programe ostvaruju se i sljedeći programi:
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- programi izborne nastave: vjeronauk, informatika, talijanski jezik,
- programi rada s nadarenim učenicima – dodatna nastava ( matematika, strani jezik,
hrvatski, zemljopis, povijest, kemija i biologija, tehnička kultura, informatika,
program prve pomoći CK;
- programi rada s učenicima s teškoćama – prilagoñeni i individualizirani programi;
- programi rada u izvannastavnim područjima – slobodne aktivnosti;
- program obrazovanja za ljudska prava,
- kvalitetna škola – škola bez prisile;
- školski preventivni program ( program prevencije ovisnosti );
- robotika, modelarstvo, fotografija i sigurno u prometu, enigmatika, vezilje.
- UZ Konoba
- Školski zbor
Ove godine u školi se provodi projekt ŠKOLSKO VOĆE u organizaciji MZOS i
Agencije za plaćanja u poljoprivredi koja financira jedan obrok voća tjedno djeci od 1 – 4
razreda.
Škola ima meñunarodni certifikat Eko škole, a razvija se i poduzetništvo kroz Učeničku
Zadrugu.
Tijekom travnja 2014. Godine škola će u suradnji sa Hrvatskim foto savezom organizirati
radionice na temu baština
Škola je uključena u meñunarodna natjecanja:
HMD Klokan bez granica http://www.matematika.hr/klokan ove godine odustali smo od
natjecanja u meñunarodnom logičkom natjecanju Genius logicus gdje je škola bila i
koordinator za RH zbog nepoštivanja našeg zahtjeva i škola u RH da ispitni materijali budu
kvalitetnije prevedeni na hrvatski jezik tj. lektorirani od hrvatskih lektora.
Od prošle godine škola sudjeluje u projektu UMNA, Engleski u akciji u organizaciji
Udruge za promicanje multimedijske nastave http://www.umna.hr/natjecanje.html
Za učenike petog razreda organizirana je i sigurna vožnja biciklom nakon čega se
dobiva potvrda o poznavanju propisa za vožnju biciklom u suradnji s HAK-om, Blato.
Tijekom prošle godine znatno je unaprijeñena suradnja s HAK-om Blato, koji je investirao u
nabavku elemenata za poligon i nabavku novih bicikla.
U školi djeluje već više godina Školski športski klub OŠ Blato, koji je sufinanciran od
Općine Blato, Županijskog saveza školskog športa i Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa.
Zastupljenost stručne nastave je 100 %.
Stanje opreme i prostora u kojem se izvodi nastava redovito se obnavlja,
Škola ima više od sedamdeset računala u 3 informatičke učionice.Izvršeno je kabliranje škole
uspostavljen je Internet u svim prostorima škole. U sve učionice u školi postavljena su
računala i od ove školske godine škola je ušla u sustav e- dnevnika za sve razrede u osnovno
školskom programu. Takoñer je od strane CARNETA financirano i spajanje škole na
svjetlovodni kabel.
Svi oblici nastave izvode se stručno.
Škola je i ove godine organizirala vraćanje upotrijebljenih udžbenika i time znatno
umanjila troškove roditeljima. Svi učenici u školi dobili su dio upotrebljivih već korištenih
udžbenika.
- Prošle školske godine škola je prijavila projekt ureñenja školskog vrta na zemljištu
koje je privremeno dobila na korištenje od Općine Blato.Kako nismo dobili sredstva
za ovaj projekt istog ćemo pokušat ostvariti ove godine.
- Projekt je prijavljen Županiji i u tijeku je osiguranje financijskih sredstava. Idejna
skica i troškovnik su izrañeni, a kada se osiguraju potrebna sredstva započet će se s
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radovima.
U suradnji s CK u suradnji s GD CK u školi se četvrtu godinu održava akcija
solidarnost na djelu i provodi program Humane vrednote.

Osnovna glazbena škola
Od školske 2002./2003. godine u okviru OŠ Blato započela je sa radom Osnovna
glazbena škola kao proširena djelatnost OŠ Blato.
Planom i programom rada škole u školskoj godini 2013./2014. ukupno Osnovnu
glazbenu školu polazi 58 učenika u 6 razreda, a 24učenika su upisana u malu školu glazbe.
Osnovno glazbeno obrazovanje djece i mladeži realizira se u sljedećim područjima, prema
razredima:
razred/ instrument

flauta
klarinet
klavir
violina
truba
solfeggio
ukupno
up.2012/13
razlika
odust.

1r
2
2
11
0
2
0
17
19
-2

Škola sviranja i pjevanja
klape:
Koraja
Mali zbor OGŠ
Zbor Cvrčak
harmonika

2r
1
3
6
0
1
0
11
10
1
8

9

3r
2
0
5
1
0
0
8
10
-2
2

Kolajna

4r
1
1
1
2
1
0
6
18
-12
4

9

5r
1
2
5
0
1
0
9
5
4
9

Perlice

6r
1
6
0
0
1
0
8
5
3
-3

9

ukupno
8
14
28
3
6
0
59
67
-8

24
27
30
35
1

Za rad škole osigurani su kadrovski prostorni uvjeti i potreban instrumentarij od strane
Općine Blato glasoviri, OŠ Blato, udruga u kulturi ( HGSU Petar Milat, Narodna glazba Blato
i HGU Sv. Vincenca ). Škola koristi -ima :
Instrumenti
prostor
kom
1. Koncertni klavir Velika dvorana Doma kulture 1
2. Pianina – Petrof i Yamaha - Učionice 1 i 12
2
3. El. Pianino
Dom kulture - učionica 18
2
4. Klarinet posudba - škola
2
5. Flauta škola
1
6. Violine ( ½; ¼ :1/1 )
posudba – škola
8
Rad škole kao mentorska škola nadzire Umjetnička škola Luke Sorkočevića iz
Dubrovnika čiji učitelju sudjeluju i u ispitnim komisijama.
Škola i roditelji učenika polaznika škole sklopili su Ugovor o novčanom sudjelovanju u
opremanju škole i provedbi obrazovnog programa po cijeni 100,00 kuna mjesečno, za više
djece u OGŠ umanjuje se participacija roditelja.( dvoje djece 25%, troje 50% )
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Školski sportski klub Osnovne škole Blato

Djeluje u sklopu Osnovne škole Blato s ciljem popunjavanja slobodnog vremena
učenika, okuplja više od stotinu dječaka i djevojčica od 1. do 8. razreda u više sportskih grupa
( atletika, gimnastika, mali nogomet, košarka, stolni tenis i šah te Univerzalna sportska škola)
i sudjeluje na školskim, županijskim, regionalnim te državnim natjecanjima.
−

SREDNJE ŠKOLSTVO

Srednje školstvo je djelatnost kojom se nakon završetka osnovnog školovanja omogućava
stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja. Djelatnost srednjeg školstva
obavljaju srednjoškolske ustanove i druge pravne osobe, a obuhvaća različite vrste i oblike
odgoja i obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja koji se ostvaruje u skladu s odredbama
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08, 86/09,
92/10, 105/10-ispravak,90/11, 16/12, 86/12 i 94/13).
3.1 Srednja škola “Blato”
Srednjoškolsko obrazovanje na području Općine Blato ostvaruje se u Srednjoj školi
Blato koja djeluje od 1. rujna 1992. godine ukidanjem Centra za usmjereno obrazovanje
Korčula.
Srednjoškolsko obrazovanje ostvaruje se u Srednjoj školi Blato kroz slijedeće programe:
a) opća gimnazija;
b) računalni tehničar za strojarstvo;
c) komercijalist
c) obrtnički programi
- metalna struka: automehaničar, vodoinstalater, zidar
- elektrostruka: elektromehaničar, elektroinstalater
- prodavač, frizeri
d) obrazovanje odraslih u zanimanjima: prodavač, komercijalist, zidar i osposobljavanje za
vinogradare/podrumare (doškolovanje i prekvalifikacija)
Školsku godinu 2013/2014 polazi 186 učenika u 11 odjeljenja. Rad je organiziran u jednoj
smjeni.
Uz redoviti program koji se financira od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa u školi se izvode i brojni fakultativni i izborni programi.
Uz redovite programe ostvaruju se i sljedeći programi:
− programi rada s nadarenim učenicima – dodatna nastava
− programi rada s izvannastavnim područjima – slobodne aktivnosti
− program rada Školskog športskog kluba „Škoj“
− SEMEP
− novinarska grupa
− obilježavanje dana kruha- LUMBLIJE
− grañanski odgoj: simulirana sudnica
− program borbe protiv ovisnosti
Zastupljenost stručne nastave je 100 %.
Oprema i prostor u kojem se izvodi nastava redovito se održava i obnavlja te su
postojeći uvjeti optimalni za izvoñenje nastave.
−

Školski sportski klub «Škoj»
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Djeluje u sklopu Srednje škole Blato i okuplja oko osamdesetak srednjoškolaca. Cilj
programa rada kroz ovaj klub je da se učenicima koji pokazuju poseban interes i imaju
adekvatne psihosomatske predispozicije za uspjeh u stvaralaštvu motoričkim izrazom,
omogući stjecanje znatno većih motoričkih i teorijskih informacija u nekoj izabranoj
koneziološkoj aktivnosti, što otvara povoljnije mogućnosti za njihovu stvaralačku afirmaciju i
trajno opredjeljivanje i angažiranje u tjelesnoj i zdravstvenoj organizaciji. ŠSK Škoj djeluje u
više sportskih grupa (atletika, košarka, stolni tenis, mali nogomet, fitnes) te sudjeluju na
raznim natjecanjima.
- SEMEP
Projekt koji je organiziran od strane UNESCO-a radi stvaranja odgojno obrazovne,
ekološke i kulturološke mreže za suradnju meñu učenicima i nastavnicima zemalja
jugoistočnog sredozemlja. Učenici će istraživati biocenozu obale na području Općine
Blato te vršiti usporedbu sa rezultatima iz prethodnih godina. Projekt obuhvaća veliku
većinu nastavnih predmeta te vodi ka usvajanju novih spoznaja o EKO sistemu, analizi
problema te rješavanju istih.
- Novinarska grupa
Grupa se očituje u tradiciji izlaženja školskog godišnjaka „Pod lipom“ a planira nastaviti sa
aktivnostima kako unutar školske zgrade tako i na terenu (intervjui, ankete, analize sadržaja i
druge metode kojima se kvalitetno obrañuju razne teme i problemi, a zahvaćaju šiti interes
učenika, škole i zajednice.
- Obilježavanje DANA KRUHA – LUMBLIJE
Cilj ovog projekta je upoznati učenike sa poviješću slatkog kruha Lumblije, naučiti učenike
da ih samostalno izrade, razvijati tradiciju, prezentacijske vještine, samostalnost i
komunikaciju.
- Grañanski odgoj – simulirana sudnica
Upoznati učenike sa ciljevima demokracije, razvijanje domoljublja, pravde, odgovornosti,
upoznavanje sa radom prekršajnog i općinskog suda, razvijanje govornih vještina i kritičkog
mišljenja.
- Program borbe protiv ovisnosti
Temeljni cilj je preventivno djelovati u socijalno – psihološkom okruženju kako bi se smanji
interes mladih ljudi za upotrebom sredstava ovisnosti.

4. UTVRĐIVANJE JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU
4.1. Predškolski odgoj i obrazovanje
a) u 2014. godini Općina Blato osigurati će financijska sredstva za sufinanciranje plaća,
doprinosa i ostalih materijalnih prava za djelatnice Dječjeg vrtića “Blato”, a financirati će i
ostali troškovi investicijskog održavanja i nabavke didaktičke opreme sukladno potrebama, te
će se financirati nabavka zatvorenih kolica za posluživanje za što će Općina Blato ukupno
izdvojiti
470.000,00 kuna.
b) za sufinanciranje rada predškolske ustanove Dječji vrtić “Marija Petković” Općina Blato u
2013. godini ukupno će izdvojiti
170.000,00 kuna.
Sveukupno za predškolski odgoj i obrazovanja Općina Blato će u 2014. godini iz općinskog
proračuna izdvojiti ukupno
640.000,00 kuna.
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4.2 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje
Općina Blato u 2014. godini podržat će sljedeće programe:
− prihvaća i podupire uključenje Osnovne i Srednje škole Blato u realizaciju mjera
programa borbe protiv ovisnosti na području općine Blato;
− prihvaćene programe rada s nadarenim učenicima u Osnovnoj školi Blato i u Srednjoj
školi Blato kao i sufinanciranje rada s učenicima i učeničkih aktivnosti;
− prihvaćene programe rada s učenicima s posebnim potrebama u predškolskim
ustanovama, Osnovnoj i Srednjoj školi Blato;
− prihvaćene programe izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti djece i učenika kao i
programe rada s djecom i mladeži kroz izravno financiranje nositelja i izvoditelja
programa kroz financiranje proračunskih korisnika udruga športa i kulture;
− prihvaćene programe stručnog usavršavanja odgajatelja, učitelja, nastavnika i stručnih
suradnika u predškolskim ustanovama, Osnovnoj i Srednjoj školi Blato;
− Općina Blato sufinancirat će prihvaćene programe učeničkih natjecanja, susreta i smotri;
natjecanja u znanju, susrete učenika, smotre učeničkog stvaralaštva i meñunarodnu
suradnju škola;
− Općina Blato sufinancirat će rad školskih športskih klubova Osnovne i Srednje škole
Blato;
− Općina Blato sufinancirat će rad Osnovne glazbene škole;
− Općina Blato godišnje će nagrañivati najbolje učenike Osnovne i Srednje škole Blato.
•
•
•
•
•

Za program osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja Općina Blato će izdvojit će
98.000,00 kuna.
Za potrebe Osnovne glazbene škole Općina Blato će izdvojiti
18.000,00 kuna.
Za potrebe Školskog športskog kluba Osnovne škole Blato izdvojit će se 3.000,00
kuna.
Za potrebe Školskog športskog kluba „Škoj“ Općina Blato će izdvojit 3.000,00 kuna.
Poklone najboljim učenicama
15.000,00
kuna

4.3. Visokoškolsko obrazovanje
Sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata Općina Blato će u 2014.
godini, uz postojeće stipendiste, a na temelju raspisanog Natječaja od 01. srpnja 2013. godine
za akademsku godinu 2013/2014 dodijeliti četiri nove stipendije učenicima i studentima.
Tako će u 2014. godini Općina Blato stipendirati ukupno 17 studenta upisana na neki
od stručnih i sveučilišnih studija. Stipendije će se isplaćivati za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca, osim za mjesece srpanj i kolovoz.
Za stipendiranje studenata u 2014. godini Općina Blato izdvojit će
170.000,00 kuna.
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FINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU
ZA 2013. i 2014. GODINU
Red
broj
1.

2.

Naziv programa

2013.

2014.

Programi predškolskog odgoja i
obrazovanja:

607.000,00

640.000,00

- Dječji vrtić “Blato”
- Dječji vrtić “Marija Petković”

445.000,00
162.000,00

470.000,00
170.000,00

Programi osnovnog i srednješkolskog
obrazovanja:

95.000,00

119.000,00

- programi Osnovne i Srednje škole
Blato

74.000,00

98.000,00

-ŠŠK „Škoj“ i ŠŠK Osnovne škole
- pokloni najboljim učenicima

6.000,00

6.000,00

15.000,00

15.000,00

Izvori
financiranja
Proračun
Općine Blato

Proračun
Općine Blato

3.

Program Osnovne glazbene škole
Blato

18.000,00

18.000,00

Proračun
Općine Blato

4.

Programi visokoškolskog
obrazovanja

173.000,00

170.000,00

Proračun
Općine Blato

893.000,00

947.000,00

Proračun
Općine Blato

UKUPNO

−

ZAKLJUČAK

Ostali programi su programi i manifestacije koji se organiziraju tijekom godine, a hitni su i
nepredviñeni. Prijedlog za financiranje ovih programa utvrñuje Odjeljak za društvene
djelatnosti u skladu s interesima i mogućnostima Proračuna Općine Blato, te ih predlaže
Općinskom načelniku koji će ih riješiti sukladno mogućnostima.
1. Obvezuju se korisnici novčanih sredstava Programa javnih potreba u odgoju i
obrazovanju da o realizaciji svojih programa i utrošku financijskih sredstava podnesu
izvješće nadležnom Odjeljku koje će ih proslijediti Općinskom načelniku.
2. Korisnici novčanih sredstava po navedenom Programu obvezni su sudjelovati u
programima od interesa za Općinu Blato, na poziv Odjeljka za društvene djelatnosti.
3. Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom Glasniku
Općine Blato, a primjenjivat će se od 01.01.2014. godine.
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PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE BLATO
ZA 2014. GODINU

1. SVRHA PROGRAMA
Osnovu financiranja sporta čine prihodi koje pravne i fizičke osobe koje obavljaju
sportsku djelatnost ostvare obavljanjem sportske djelatnosti, članarine, kao i sredstva kojima
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pomažu obavljanje sportskih djelatnosti.
Sportskim djelatnostima smatra se sudjelovanje u sportskim natjecanjima, sportska priprema,
sportska rekreacija, sportska poduka, organiziranje i voñenje sportskog natjecanja, upravljanje
i održavanje sportskom grañevinom te organizirane izvannastavne školske sportske aktivnosti
i studentske sportske aktivnosti. Općina Blato ovim Programom utvrñuje javne potrebe u
sportu i za njihovo ostvarenje osigurava financijska sredstva iz svog proračuna u skladu s
odredbama Zakona, po programima odnosno aktivnostima klubova, sportaša i udruga, a sve u
skladu s ovim Programom.
Sportsku djelatnost na području općine Blato provodi Zajednica športskih udruga Općine
Blato koju čine sportski klubovi, društva i udruge grañana. Za sve njih je karakteristično da
nemaju materijalnu osnovu, prije svega sportske objekte, jer su oni u vlasništvu Općine Blato.
Sportski objekti u vlasništvu Općine, Odlukom su dati na upravljanje sportskim klubovima i
društvima, te za njihovo korištenje ne plaćaju zakupninu. Pregled objekata u sportu koji su u
vlasništvu Općine Blato, sa njihovim korisnicima dan je u priloženoj tabeli:
OBJEKTI U ŠPORTU
Športski objekt

Opremljenost

Korisnik

Napomena

1.

Nogometno igralište

Svlačionice, društvene prostorije,
radni prostori i tribine

BŠK Zmaj

2.

Sportska dvorana

Svlačionice i druge prostorije; velika SŠ Blato – nastava i
dvorana, mala dvorana, teretana,
sl. aktivnosti
prostor za šah, prostor za stolni tenis OŠ Blato – nastava i
sl. aktivnosti
GU Hrvatski sokol
ŠK Blato, po potrebi
ostali rekreativci

Dvorana dana SŠ
Blato na upravljanje

3.

Igralište za male
sportove

Plastificirana podloga; mali
nogomet, rukomet, tenis, rasvjeta

Svi

Nedefiniran način i
raspored korištenja

4.

Trg pred sportskom
dvoranom

Koševi

Svi

5.

Dječje igralište

Ljuljačke, tobogan, vrtuljak,
klackalica, visinomjer

Djeca i odrasli
Svi

6.

Dječje igralište u Parku Ljuljačke, tobogan, vrtuljak,
klackalica, visinomjer

Djeca i odrasli
Svi

7.

Igralište za male
sportove u Prigradici

Mali nogomet, košarka, odbojka,
boćalište, rasvjeta

Svi

8.

Vaterpolo igralište u
Prigradici

Plutače i golovi

VK Tornado

Nedefiniran način i
raspored korištenja

Postojeći objekti u sportu zahvaljujući velikoj brizi i održavanju od strane korisnika i
vlasnika pružaju kvalitetan prostor za boravak i rad sportaša.
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STANJE PROSTORA U VELIKIM UDRUGAMA
Redni Ime udruge
broj

Prostor

Napomena

Veliko igralište

Optimalan i kvalitetan prostor za rad sportaša i uprave

1.

BŠK Zmaj

2.

GU Hrvatski sokol Sportska dvorana

Optimalan i kvalitetan prostor za rad sportaša i sportašica;
nema prostorije kluba

3.

ŠK Blato

Sportska dvorana

Optimalan i kvalitetan prostor za rad šahista

4.

VK Tornado

Prizemlje stambene
zgrade u Prigradici

Privremen smještaj za korištenje tijekom ljetnih mjeseci

5.

ŠRU Pagar

Bivše prostorije DVD-a
Blato

6.

Nastava TZK ŠŠK OŠ Blato
OŠ Blato
Sportska dvorana
Malo igralište

Optimalni prostorni uvjeti za rad; nedostaje slobodnih termina
sportske dvorane za redovitu nastavu i slobodne aktivnosti;
potrebe nastave 40 sati tjedno + slobodne aktivnosti + ŠŠK

7.

ŠŠK Škoj SS
Blato

Optimalni prostorni uvjeti za rad; nedostaje slobodnih termina
sportske dvorane za redovitu nastavu i slobodne aktivnosti;
potrebe nastave 20 sati tjedno + slobodne aktivnosti + ŠŠK

SŠ Blato
Sportska dvorana
Malo igralište

2. UTVRĐIVANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2014. GODINI PREMA
PRIORITETIMA FINANCIRANJA

Javnim potrebama u sportu, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine,
utvrñuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje su od značenja za Općinu, a to su:
- poticanje i promicanje sporta,
- provoñenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata;
- djelovanje sportskih udruga, športskih zajednica i saveza;
- sportska priprema, domaća i meñunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena
zaštita sportaša;
- zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu;
- sportsko-rekreacijske aktivnosti grañana;
- sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom;
- planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih grañevina od značaja za općinu;
Realizacijom Programa javnih potreba u športu Općine Blato nastoji ostvarivati ciljeve
promicanja blatskog sporta. Samim promicanjem sporta preko klubova i udruga, a i
pojedinačno, morati će se nastojati postizati uspjehe na gospodarskom, turističkom,
kulturnom, prosvjetnom i zdravstvenom planu. sport pridonosi zdravom životu grañana,
odgoju i obrazovanju, te gospodarskom razvoju društva, a činitelj je humanih odnosa meñu
ljudima. Bavljenjem sportom, njegova promidžba kroz sportske priredbe i postizanje
vrhunskih rezultata osnovni su motivi ulaganja u sport u svakoj sredini.
U tom smislu Općina će posebnu pozornost, a u skladu sa Zakonom, posvetiti
organiziranim sportskim udrugama grañana koje se pojavljuju kroz klubove i društva i to kroz
prezentacijski oblik, a to je natjecateljski sport, a posebno poticati i promicati sport djece i
mladeži.
Ovaj program javnih potreba izrañen je sukladno Zakonu o sportu i materijalnim
mogućnostima proračuna Općine Blato za 2014. godinu.
Ukupno planirana sredstva za realizaciju Programa javnih potreba u sportu na području
Općine Blato za 2014. godinu iznose
711.000,00 kuna
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3. SADRŽAJ JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2014. GODINU
1.
2.
3.
4.

Program rada i djelovanja Zajednice sportskih udruga Općine Blato;
Djelovanja i dogañanja u sportu za vrijeme manifestacija pod pokroviteljstvom Općine
Blato, te za vrijeme državnih praznika i vjerskih blagdana;
Organizacija memorijalnog turnira u spomen na poginulog branitelja Želimira
Žanetića;
Kapitalni projekti.

3.1 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA OPĆINE BLATO

Zajednica sportskih udruga Općine Blato je sportska udruga Općine Blato, osnovana 23.
listopada 2011. godine u skladu Zakonom o sportu, a koja kroz redovito članstvo obuhvaća 6
športskih udruga. Ciljevi zajednice su:
- razvitak i promicanje športa na području Općine Blato,
- poticanje sportskih djelatnosti i stvaranje uvjeta za kvalitetan sport u svim
udrugama članicama Zajednice,
- razvitak sportskih aktivnosti djece i mladeži kao i unapreñenje i razvitak sportsko
rekreacijskih aktivnosti grañana,
- promicanje odgojnih funkcija sporta, fair playa, razumijevanja i odgovornosti kroz
aktivno sudjelovanje sportaša u svim sportskim aktivnostima.
Zajednica sportskih udruga Općine Blato predlaže program javnih potreba u sportu u
dijelu financiranja sportskih aktivnosti svojih članica (tekuće aktivnosti, natjecanja…).
Zajednica sportskih udruga Općine Blato obuhvaća slijedeće udruge i društva u sportu:
−

BŠK “Zmaj”
Sportski nogometni klub koji u Blatu djeluje od 1926. godine, uz redovan rad i
treninge organiziraju natjecanja u svim kategorijama (seniori, juniori, mladi pioniri i ekipa
najmlañih), a takoñer sudjeluje i u hrvatskom kupu. BŠK „Zmaj“ takmiči se u III. Hrvatskoj
nogometnoj ligi.
350.000,00 kuna.
−

Vaterpolo klub “Tornado” Prigradica
Vaterpolo klub započeo je s radom 2005. godine, a 2007. godine utemeljen je kao
klub. Okuplja 30-tak mlañih i 20-tak starijih članova i igrača koji organiziraju i provode
treninge, te sudjeluju na natjecanjima.
6.000,00 kuna.
−

Sportsko ribolovna udruga “Pagar”
Udruga koja okuplja ljubitelje ribolova svih uzrasta, sudjeluje i organizira natjecanja u
svim kategorijama, te postiže uspješne rezultate.
6.000,00 kuna.
−

Lovačka udruga «Jastreb»
Udruga koja se bavi uzgojem, zaštitom, lovom i korištenjem divljači te zaštitom
prirode i ljudskog okoliša. Omogućuje članovima da se bave lovstvom kao gospodarskom i
sportsko-rekreativnom djelatnošću.
2.000,00 kuna.
−

Šahovski klub “Blato”
Klub koji radi sa mladima potičući sudjelovanje na natjecanjima, te organizira kupnatjecanja i prvenstva u šahu. Takoñer sudjeluje na kadetskom prvenstvu Hrvatske.
5.000,00 kuna.
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−

GU “Hrvatski sokol”
Gimnastička udruga Hrvatski sokol okuplja oko tridesetak članica u ženskoj i desetak
članova u muškoj gimnastičkoj vrsti, te sudjeluje na natjecanjima u svim kategorijama na
kojima postižu zavidne rezultate.
12.000,00 kuna.
Ukupna sredstva koja će se iz Općinskog proračuna izdvojiti za članice Zajednice športskih
udruga Općine Blato iznose
381.000,00 kuna.
3.2 DJELOVANJA I DOGAĐANJA U SPORTU
Općina Blato podržat će djelovanja i dogañanja u sportu za vrijeme manifestacija pod
pokroviteljstvom Općine Blato, te za vrijeme državnih i vjerskih blagdana, i to:
− sportske i rekreacijske programe tijekom kulturnih manifestacija značajnih za Općinu
Blato;
− sportske programe vezane uz državne praznike i spomendane;
− sportske i rekreacijske programe tijekom ljeta 2014. godine;
− ostale programe tijekom godine koje uključuju rad i natjecanja s mladima;
− potpore vrhunskim sportašima.
Općina Blato sufinancirat će ovakve programe s
10.000,00 kuna.
3.3. MEMORIJALNI TURNIR “ŽELIMIR ŽANETIĆ”
Općina Blato u dogovoru s upravom BŠK “Zmaj” sudjelovat će u organizaciji
memorijalnog turnira mladih kadeta – juniorske selekcije tijekom prvog tjedna listopada
2014. godine, u spomen na dugogodišnjeg kapetana kluba Želimira Žanetića, poginulog u
Domovinskom ratu.
Općina Blato sufinancirat će turnir s
5.000,00
kuna.
3.4. KAPITALNI PROJEKTI
Od kapitalnih projekata planira se:
a) Održavanje sportskih objekata
Za održavanje sportskih objekata iz Proračuna Općine Blato za 2014. godinu ukupno
će se izdvojiti
15.000,00 kuna
b) Otkup zemljišta

- sportska dvorana

300.000,00 kuna
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REKAPITULACIJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2014. GODINU
Naziv programa

2013.

2014.

Izvor sredstava

Financiranje Zajednice sportskih udruga
Općine Blato

361.000,00

381.000,00

Proračun Općine Blato

Djelovanja i dogañanja u sportu tijekom
godine

10.000,00

10.000,00

Proračun Općine Blato

Udruga Igre otoka

50.000,00

0

Proračun Općine Blato

Organizacija memorijalnog turnira u
spomen na Želimira Žanetića

5.000,00

5.000,00

Proračun Općine Blato

Kapitalni projekti:

15.000,00

315.000,00

- Održavanje sportskih objekata
- Otkup zemljišta - sportska dvorana

15.000,00
-

15.000,00
300.000,00

441.000,00

711.000,00

UKUPNO

Proračun Općine Blato
Proračun Općine
Blato

4. ZAKLJUČAK
Ostali programi su programi i manifestacije koji se organiziraju tijekom godine, a hitni
su i nepredviñeni. Prijedlog za financiranje ovih programa utvrñuje Odjeljak za društvene
djelatnosti u skladu s interesima i mogućnostima Proračuna Općine, te ih predlaže Općinskom
načelniku, koji će ih riješiti sukladno mogućnostima.
1. Obvezuju se korisnici novčanih sredstava Programa javnih potreba u sportu da o
realizaciji svojih programa i utrošku financijskih sredstava podnesu izvješće
nadležnom Odjeljku koji će ih proslijediti Općinskom načelniku.
2. Korisnici novčanih sredstava po navedenom Programu obvezni su sudjelovati u
programima od interesa za Općinu Blato, na poziv Odjeljka za društvene djelatnosti.
3. Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom Glasniku
Općine Blato, a primjenjivat će se od 01.01.2014. godine.
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PROGRAM ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE BLATO
ZA 2014. GODINU
1. SVRHA PROGRAMA
Socijalna skrb je djelatnost koja se obavlja kao javna služba a kojom se osiguravaju i
ostvaruju mjere i programi namijenjeni socijalno ugroženim osobama, kao i osobama s
nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koji uključuju prevenciju, promicanje
promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i
skupinama, s ciljem unaprjeñenja kvalitete života i osnaživanje korisnika u samostalnom
zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.
Program zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato donosi se sukladno Zakonu o
socijalnoj skrbi (NN 33/12), prema kojemu su jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave dužne u svom proračunu osigurati sredstva za pružanje pomoći odreñenim
kategorijama stanovništva koji udovoljavaju kriterijima navedenim u Programu zdravstva i
socijalne skrbi Općine Blato.
Stoga je cilj Programa zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato za 2014. godinu da
utvrdi kriterije i načine pomoći svim kategorijama stanovništva, koji iz bilo kojih razloga
nemaju dovoljno sredstava za podmirivanje osnovnih životnih potreba.
Općina Blato svoje zadatke treba usmjeriti i u potpunosti izvršiti kroz:
a) socijalno planiranje:
- pomoć za obitelji i mladeži
- pomoć starima i bolesnima
- zaštita prava grañana, a posebno djece
- sustavno rješavanje organizacije slobodnog vremena djece i mladeži
- pomoć za stručno usavršavanje
- uspostaviti vezu sa javnim nositeljima dobrotvornosti (vjerske organizacije) i
ostale privatne udruge koje djeluju na polju socijalne politike;
b) Oblike

- materijalne pomoći,
- zdravstvene i socijalne ustanove,
- posebne službe.
U 2014. godini Općina Blato će, sukladno Nacionalnoj pronatalitetnoj politici,
mjerama kroz Program nastojati poboljšati uvjeta života obitelji, osobito onima lošijeg
socijalnog i materijalnog statusa, a u prvom redu motivirati roditelje na osnivanje obitelji,
utječući tako indirektno na stvaranje bolje demografske slike Općine Blato.
Sredstva za realizaciju Programa zdravstva i socijalne skrbi u dijelu koji je u
nadležnosti Općine Blato osigurat će se u Proračunu Općine Blato za 2014. godinu sredstva u
iznosu od 737.000,00 kuna.
2. SOCIJALNA SLIKA BLATA
Pregled odreñenih socijalnih kategorija pučanstva Općine Blato
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Djeca predškolske dobi smještenih u vrtićima
Učenika u osnovnoj školi

130
273

škol.god.13/14
škol.god.13/14

Učenika u srednjoj školi
Studenata

186
150+

škol.god.13/14
škol.god.13/14

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

1284
Cca.800
203
44

31. listopada 2013.
listopad 2013.
na dan 31.10.2013.
na dan 30.10.2013.

2
4
1
8

Prema podacima kojima raspolaže Odjeljak za društvene djelatnosti Općine Blato, na
području općine Blato na dan 31. listopada 2013. godine zaposlene su 1284 osobe.
Posebnu pažnju u analizi socijalnog stanja na području Općine Blato posvetiti ćemo
kategorijama pučanstva koje su najčešće u prilici da traže socijalnu pomoć i to
a) nezaposleni
b) umirovljenici
c) ostale kategorije korisnika socijalne skrbi
A) NEZAPOSLENE OSOBE

BROJ NEZAPOSLENIH OSOBA PREMA KVALIFIKACIJSKOJ STRUKTURI
NA DAN 31. LISTOPADA 2013. GODINE
KLASIFIKACIJA
STRUKTURA

Ž

NKV
SSS(3) KV I VKV
SSS (4)
VŠS
VSS
UKUPNO

16
47
22
2
2
89

UKUPNO OPĆINA BLATO
M
UKUPNO
33
65
48
11
8
165

49
112
70
13
10
254

STRUKTURNI DOBNI PRIKAZ PO SPOLU NEZAPOSLENIH OSOBA
DOB

Ž

M

UKUPNO

OD 15-19. GOD.
OD 20.- 24.
OD 25.- 29.
OD 30.– 34.

15
16
10
10

5
26
18
23

20
42
28
33
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OD 35.–39.
OD 40.-44.
OD 45.-49.
OD 50.-54.
OD 55.-59.
OD 60.-64.
UKUPNO
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4
4
7
4
9
89

17
10
11
20
33
2
165
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27
14
15
27
37
11
254

STOPA NEZAPOSLENOSTI
Stopa nezaposlenosti na dan 31. listopada 2013. godine iznosila je 16,45 % Naime,
prema evidenciji Odjeljka za društvene djelatnosti na propisanim obrascima o broju
zaposlenih koji se dostavljaju nadležnim institucijama, na dan 31. listopada 2013. godine, broj
zaposlenih iznosio je 1284 dok je broj nezaposlenih na isti dan evidentiran 254. Na dan 31.
listopada 2012. godine broj zaposlenih iznosio 1322, dok je broj nezaposlenih iznosio 255.

KORISNICI CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KORČULA
Prema dostavljenim podacima Centra za socijalnu skrb Korčula korisnika raznih prava
iz sustava socijalne skrbi s područja Općine Blato ukupno je 44, što uključuje:

PRAVA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI
Pomoć za uzdržavanje
Osobna invalidnina
Doplatak za pomoć i njegu
Status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
Novčana naknada do zaposlenja
Privremeno uzdržavanje
Smještaj u obitelji djeca
Smještaj u obitelji odrasli

BROJ
KORISNIKA

3
11
33
2
1
1
1
1

3. SOCIJALNI PLANOVI I PROGRAMI OPĆINE BLATO ZA 2014. GODINI
Pored analize socijalne slike pučanstva na području Općine Blato, Program zdravstva i
socijalne skrbi Općine Blato ima zadaću da utvrdi prava i oblike socijalne skrbi, kriterije,
način dodjele pomoći, izvore sredstava i izvršitelje socijalnog programa.
3.1. MJERE I OBLICI SOCIJALNE SKRBI
Program zdravstva i socijalne skrbi obuhvaća mjere i oblike za realizaciju istog:
1. Olakšice i oslobañanja od plaćanja smještaja djece u ustanovama predškolske dobi
2 .Jednokratne novčane pomoći djeci i mladima
3. Naknada za novoroñenu djecu
4. Prigodni poklon bon za Božićne blagdane
5. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
6. Pomoć i njega u kući
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7. Pomoć za ogrijev
8. Uvećani oblik pomoći za uzdržavanje
9. Jednokratne novčane pomoći
10. «Vincenca» - Humanitarna udruga osoba s posebnim potrebama Blato
11. Savjetovalište za borbu protiv ovisnosti, udrugama i programima koji se bave
suzbijanjem ovisnosti i okupljanjem mladih
12. Crveni križ – Gradsko društvo Korčula (Klub dobrovoljnih darivatelja krvi Blato)
13. Udruga slijepih Dubrovačko-neretvanske županije
14. Udruga gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije
15. Liga protiv raka Korčula-Pelješac
16. Udruga umirovljenika
17. Hrvatska Gorska Služba Spašavanja
18. Udruga Hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a
19. Dom zdravlja „Dr. Ante Franulović“
3.1.1. Olakšice i oslobañanja od plaćanja smještaja djece u predškolskim
ustanovama
Općina Blato će subvencionirati oslobañanje i olakšice u Dječjem vrtiću Blato i Dječjem
vrtiću Marije Petković. Od obveza sudjelovanja u cijeni programa na traženje roditeljakorisnika usluge, oslobañaju se u cijelosti:
a) djeca bez oba roditelja;
b) djeca samohranih majki;
c) djeca roditelja-korisnika pomoći za uzdržavanje temeljem rješenja Centra za
socijalnu skrb
d) roditelji-korisnici usluga sa četvero i više djece u dječjem vrtiću
e) djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida sa 100% stupnjem invalidnosti
Od obveze sudjelovanja u cijeni programa, djelomično se oslobañaju i sudjeluju u cijeni
programa u %:
a) za djecu invalida Domovinskog rata sa utvrñenim stupnjem invalidnosti od 2050% plaća se 30% ekonomske cijene programa;
b) za djecu invalida Domovinskog rata sa utvrñenim stupnjem invalidnosti sa više od
50% invalidnosti, plaće se 10% ekonomske cijene programa
c) roditelji-korisnici usluga koji u dječjem vrtiću imaju dvoje djece plaćaju 80%, a
ako imaju troje djece plaćaju 70% od utvrñenog sudjelovanja u ekonomskoj cijeni
po djetetu;
Za olakšice i oslobañanja od plaćanja smještaja u ustanovama predškolske dobi osigurati će se
35.000,00 kuna
3.1.2.

Jednokratne novčane pomoći djeci i mladima

Općina Blato u 2014. godini dodjeljivat će na zahtjev korisnika, jednokratnu novčanu pomoć
djeci i mladima, koje imaju prebivalište na području Općine Blato. Za tu namjenu u
Proračunu Općine Blato osigurat će se sredstva u iznosu od
22.000,00 kuna
3.1.3 Naknada za novoroñenu djecu
Naknada za novoroñenu djecu nije socijalna već populacijska mjera putem koje se, uz ostale
postojeće i nove mjere, provodi pronatalitetna politika na području Općine Blato.
Pravo na naknadu imaju roditelji s prebivalištem na području općine Blato, a način i visina
naknade regulirani su Odlukom o naknadi za novoroñeno dijete (sl.gl. Općine Blato br: 1/08 )
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kao i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke za novoroñeno dijete (sl. glasnik Općine Blato
br. 3/12).
Pregled visine novčane naknade za novoroñenu djecu
BROJ DJECE
Prvo dijete
Drugo dijete
Treće dijete
Četvrto i svako
daljnje dijete

NAČIN ISPLATE NAKNADE
5000,00 kn jednokratno
10.000,00 kn u dvije kalendarske
godine
20.000,00 kuna u dvije kalendarske
godine i po 8.000,00 kuna u
slijedećih pet kalendarskih godina
22.000,00 kuna u dvije kalendarske
godine i po 10.000,00 kuna u
slijedećih pet kalendarskih godina

UKUPAN IZNOS NAKNADE
5.000,00 kuna
10.000,00 kuna

60.000,00 kuna

72.000,00 kuna

Za provedbu ove mjere Općine Blato, u proračunu za 2014. godinu osigurat će se
400.000,00 kuna

3.1.4. Prigodni poklon bon za Božićne blagdane
Općina Blato će u 2014. godini prigodom Božićnih blagdana uručiti poklon bon djeci do 10
godina s mjestom prebivališta na području Općine Blato. Za isto će se osigurat sredstva u
iznosu
15.000,00 kuna
3.1.5. Pomoć za podmirenje troškova stanovanje
Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi (NN 33/12), odnose se na najamninu,
komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove
stanovanja u skladu s posebnim propisima. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može
se odobriti samcu ili obitelji koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava prema Zakonu o
socijalnoj skrbi.
Visina pomoći za podmiru troškova stanovanja odreñuje se pojedinačno za svakog korisnika.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na
način da nadležno tijelo djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili
fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.
Samac ili članovi kućanstva koji imaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji im ne
služi za podmirenje osnovnih stambenih uvjeta, poslovni prostor ili kuća za odmor, te
pokretnine veće vrijednosti ne mogu ostvariti Pomoć za podmirenje troškova stanovanja.
Zahtjev se podnosi Općinskom načelniku u pisanom obliku uz priloženu dokumentaciju.
Za provedbu ove mjere u Proračunu Općine Blato osigurati će se
21.000,00 kuna
3.1.6. Pomoć i njega u kući
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Blato u svibnju 2013. godine započeo je sa pružanjem
usluge „pomoć i njega u kući“. Pravo na pomoć i njegu u kući obuhvaćaju usluge:
organiziranje prehrane, kućni poslovi, osobna higijena i osnovna zdravstvena skrb, te
posredovanje u ostvarivanju prava, razgovori i druženje.
15.000,00 kuna
Za provedbu ove mjere osigurati će se
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3.1.7. Pomoć za ogrjev
Samcu ili obitelji ( korisnici prava na pomoć za uzdržavanje ) koja se grije na drva
može se jednom godišnje osigurati 3 m³ drva ili se može odobriti novčani iznos za podmirenje
tog troška u visini koju odlukom odredi Dubrovačko- neretvanska županija. Radi osiguranja
sredstava Općina Blato, Odjeljak za društvene djelatnosti podnosi zahtjev Dubrovačkoneretvanskoj županiji sukladno članku 53. Zakonu o socijalnoj skrbi(NN 33/12).
3.1.8. Uvećani oblik pomoći za uzdržavanje
Općina Blato u 2014. godini isplaćivat će uvećanu pomoć za uzdržavanje, korisnicima
pomoći za uzdržavanje. Pravo na uzdržavanje priznaje se samcu ili obitelji koji nemaju
sredstava za uzdržavanje u visini utvrñenoj u članku 33. Zakona o socijalnoj skrbi, a nisu ih u
mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodima od imovine ili na drugi način.
Pomoć za jednog člana kućanstva mjesečno iznosi 100,00 kuna, a za dva člana kućanstva
iznosi 150,00 kuna i za svakog slijedećeg člana povećanje od 50,00 kuna. Za provedbu ove
mjere osigurati će se
7.000,00 kuna
3.1.9. Jednokratne novčane pomoći
Općina Blato u 2014. godini dodjeljivat će na zahtjev korisnika, jednokratnu novčanu pomoć
obiteljima, starijim, bolesnim i invalidnim osobama, koje imaju prebivalište na području
Općine Blato, ako:
a) ispunjavaju mjerila za ostvarivanje prava i oblika socijalne skrbi u sustavu
Programa zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato;
b) zbog trenutačnih materijalnih teškoća koje su nastale zbog (roñenja, školovanja
djeteta, bolesti ( teško i dugotrajno liječenje) ili smrti člana obitelji, elementarne
nepogode ili sl.) nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe;
c) obitelji sa četvero i više malodobne djece;
d) osobama starijim od 80 godina;
Za provedbu ove mjere iz Proračuna Općine Blato osigurat će se
57.000,00 kuna
Ovim Programom Općina Blato takoñer daje potporu za rad i za ostvarivanje
programa humanitarnih organizacija, udruga, ustanova i trgovačkih društava koje obavljaju
djelatnost socijalne skrbi ili se bave ostvarivanjem prava i zaštitom socijalno ugroženog
stanovništva ili zaštitom socijalno i zdravstveno hendikepiranih osoba, ako su programi i
djelatnost tih institucija od posebnog interesa za Općinu Blato.

3.1.10. «Vincenca» Humanitarna udruga osoba s posebnim potrebama Blato
Općina Blato u 2014. godini u Općinskom proračunu osigurati će sredstva za financiranje
redovnog rada Humanitarne udruge osoba s posebnim potrebama «Vincenca» Blato. Sredstva
će se utrošiti za plaćanje električne energije, plaću djelatnice za pola radnog vremena te zakup
prostora.
Za rad udruge osigurati će se
75.000,00 kuna
3.1.11. Potpora Savjetovalištu za borbu protiv ovisnosti, udrugama i programima
koji se bave suzbijanjem ovisnosti i okupljanjem mladih
Općina Blato će financijski podupirati Savjetovalište za borbu protiv ovisnosti, udruge i
programe koji će se formirati na području Blata, a djelovat će u svrhu suzbijanja ovisnosti
(droga, alkohol itd.), te ostale udruge i društva koja se bave zdravstvom i socijalnom zaštitom.
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Za potporu Savjetovališta i drugim udrugama koje se bave suzbijanjem ovisnosti i okupljanju
mladih osigurat će se
2.000,00 kuna
3.1.12. Crveni križ – Gradsko društvo Korčula
Općina Blato će u 2014. godini osigurati će sredstva za financiranje redovnog rada Crvenog
križa GD Korčula u iznosu od
30.000,00 kuna
a, preko kojeg će za Klub dobrovoljnih darivatelja krvi Blato od tih sredstava isplatiti
sredstva u visini od
12.000,00 kuna

3.1.13. Udruga slijepih Dubrovačko-neretvanske županije
Općina Blato u 2014. godini u Općinskom proračunu osigurat će sredstva za financiranje rada
Udruge slijepih Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od
1.000,00 kuna

3.1.14. Udruga gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije
Općina Blato u 2014. godini u Općinskom proračunu osigurat će sredstva za financiranje rada
Udruge gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 1.000,00 kn
3.1.15. Liga protiv raka Korčula-Pelješac
Općina Blato u 2014. godini osigurati će sredstva za financiranje redovnog rada Lige protiv
raka Korčula-Pelješac
5.000,00 kuna
3.1.16. Udruga umirovljenika
Općina Blato u 2014. godini u Općinskom proračunu osigurati će sredstva za financiranje
redovnog rada Udruge umirovljenika
3.000,00 kuna
3.1.17. Hrvatska Gorska Služba Spašavanja
Sukladno zakonskoj obvezi, Općina Blato će u 2014. godini osigurati sredstva za redovan rad
HGSS-a u iznosu od
5.000,00 kuna
3.1.18. Udruga Hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a
Općina Blato u 2014. godini osigurati će sredstva za financiranje ove Udruge u iznosu od
3.000,00 kuna
3.1.19. Dom zdravlja Dr. Ante Franulović
U cilju poboljšavanja zdravstvene zaštite zapadnog dijela otoka Općina Blato u 2014. godini
sufinancirati će medicinske usluge pripravnosti medicinsko – biokemijskog laboratorija,
ortopeda, oftamologa, inžinjera medicinske radiologije i primalja.
Za subvenciju Doma zdravlja Dr. Ante Franulović u Općinskom proračunu osigurat će se
40.000,00 kuna

4. KRITERIJI ZA OSTVARIVANJA PRAVA IZ PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI
OPĆINE BLATO ZA 2014. GODINU:
Prava propisana ovim Programom i mogućnosti korištenja mjera, korisnik može ostvariti ako
ispunjava jedan od sljedećih uvjeta.
1. socijalni uvjet
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2. uvjet prihoda
3. ostali uvjeti
4.1.SOCIJALNI UVIJET:
Korisnik ispunjava socijalni uvjet ukoliko mu je na temelju odgovarajućeg Rješenja Centra za
socijalnu skrb Korčula utvrñeno jedno od slijedećih prava iz sustava socijalne skrbi:
-

pravo na pomoć za uzdržavanje
pravo na doplatak za pomoć i njegu
pravo na pomoć i njegu u kući

4.2.UVIJET IMOVINE I PRIHODA
Uvjet prihoda ispunjava korisnik ako nema mjesečni prihod viši od:
SAMAC
DVOČLANA OBITELJ
TROČLANA OBITELJ
SVAKI DALJNJI ČLAN

1.000,00 kn
1.600,00 kn
2.000,00 kn
+ 400,00 kn

Prihod u smislu st. 1. ovog članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili
obitelj/ kućanstva ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen
zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sredstva koja korisnik ostvari po osnovi rada,
mirovine, prihoda od imovine ili na koji drugi način.
U prihode se ne uračunava pomoć za podmirenje troškova stanovanja, novčana naknada za
tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu, ortopedski dodatak, osobna invalidnina.
4.3. POSEBNI UVJETI:
Ispunjavaju korisnici:
- dijete, udovica ili roditelj poginulog, umrlog ili nestalog branitelja Domovinskog rata
- dijete HRVI iz Domovinskog rata
- invalidi Domovinskog rata
- gluhe osobe
- slijepe osobe
- teško kronične bolesne osobe
- mentalno bolesne osobe
- osobe sa intelektualnim poteškoćama
- djeca sa poteškoćama u razvoju
Načelnik Općine Blato može svojom odlukom u razmatranju zahtjeva udovoljiti i nekom od
uvjeta koji nisu navedeni pod „posebni uvjeti „a sve u skladu sa ovim Programom.
5. POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA
Postupak za ostvarivanje prava iz ovog Programa pokreće se na zahtjev korisnika, njegovog
supružnika, punoljetnog djeteta ili člana obitelji, skrbnika ili udomitelja.
Zahtjev se podnosi načelniku Općine Blato, putem Odjeljka za društvene djelatnosti.
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O zahtjevu odlučuje zaključkom načelnik Općine Blato.
Općina može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice, okolnosti i uvjeti od kojih
zavisi ostvarivanje pojedinačnih prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva-korisnika ili na
drugi odgovarajući način, a može zatražiti od nadležnih stručnih osoba odgovarajući nalaz i
mišljenje.
U postupcima rješavanja o zahtjevima za ostvarivanje prava iz ovog Programa, Općina
surañuje, sa Centrom za socijalnu skrb Korčula i drugim institucijama koje obavljaju
djelatnosti socijalne skrbi.
Odjeljak za društvene djelatnosti Općine Blato, nadzire dali se prava ostvarena u skladu sa
ovim Programom koriste u svrhu koji su namijenjeni.

6. ZAKLJUČAK
Ostali programi su programi i manifestacije koji se organiziraju tijekom godine, a hitni su i
nepredviñeni. Prijedlog za financiranje ovih programa utvrñuje Odjeljak za društvene
djelatnosti u skladu s interesima i mogućnostima Proračuna Općine, te ih predlaže
Općinskom načelniku, koji će ih riješiti sukladno mogućnostima.
1. Obvezuju se korisnici novčanih sredstava Programa javnih potreba u zdravstvu i
socijalnoj skrbi da o realizaciji svojih programa i utrošku financijskih sredstava
podnesu izvješće nadležnom Odjeljku, koji će ih proslijediti Općinskom načelniku.
2. Korisnici novčanih sredstva po navedenom Programu obvezni su sudjelovati u
programima od interesa za Općinu Blato, na poziv Odjeljka za društvene djelatnosti.
3. Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom Glasniku
Općine Blato, a primjenjivat će se od 01.01.2014. godine.
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FINANCIRANJE PROGRAMA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI OPĆINE BLATO U
2013. i 2014.

MJERE

2013.

2014.

Izvori sred.

ZAŠTITA DJECE I MLADEŽI
1. Olakšice i oslob.od plaćanja
smještaja djece u vrtićima
2. Jednokratne novčane pomoći

469.500,00
35.000,00

472.000,00
35.000,00

22.000,00

22.000,00

400.000,00

400.000,00

12.500,00

15.000,00

Proračun OB
Proračun Općine
Blato
Proračun Općine
Blato
Proračun Općine
Blato
Proračun Općine
Blato

86.000,00

100.000,00

5. Pomoći za podmirenje
troškova stanovanje
6. Pomoć i njega u kući

22.000,00

21.000,00

0

15.000,00

7. Uvećani oblik pomoći za
uzdržavanje
8. Jednokratne novčane pomoći

7.000,00

7.000,00

57.000,00

57.000,00

176.000,00
75.000,00

165.000,00
75.000,00

2.000,00

2.000,00

18.000,00
12.000,00

18.000,00
12.000,00

1.000,00
1.000,00
5.000,00

1.000,00
1.000,00
5.000,00

2.000,00
-

3.000,00
3.000,00

Proračun OB
Proračun OB
Proračun Općine
Blato
Proračun OB
Proračun OB

5.000,00

5.000,00

Proračun OB

55.000,00

40.000,00

Proračun OB

731.500,00

737.000,00

Proračun OB
Županija

3. Novčane naknada za
novoroñenu djecu
4. Prigodni poklon bon za
Božićne blagdane
ZAŠTITA OBITELJI I STARIJIH
OSOBA

FINANCIRANJE UDRUGA I
DRUŠTAVA
9. «Vincenca» Hum. udruga
osoba s posebnim potrebama
10. Potpora Savjetovalištu,
suzbijanje ovisnosti
11. Crveni križ –GD Korčula
Klub dobrovoljnih darivatelja
krvi
12. Udruga slijepih
13. Udruga gluhih i nagluhih
14. Liga protiv raka KorčulaPelješac
15.Udruga umirovljenika
16. Udruga hrv. Branitelja
oboljelih od PTSP-a
17. Hrvatska Gorska Služba
Spašavanja
18. Dom zdravlja „Dr. Ante
Franulović“
UKUPNO

Proračun OB
Županija
Proračun OB
Županija
Proračun Općine
Blato
Proračun Općine
Blato
Proračun Općine
Blato
Proračun
Općine Blato
Proračun Općine
Blato
Proračun Općine
Blato
Proračun Općine
Blato
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6) Na temelju članka 14. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 5/09,
3/13 i 9/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Blato na svojoj 6. sjednici održanoj 20.
prosinca 2013. godine donijelo je

ODLUKU O SUBVENCIONIRANOJ STANOGRADNJI
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrñuju se uvjeti, visina, način odobravanja i plaćanja subvencionirane
stanogradnje za stanovnike Općine Blato, a što podrazumijeva djelomično oslobañanje od
plaćanja komunalnog doprinosa;
Članak 2.
Pod pojmom stanovnik Općine Blato u smislu ove Odluke podrazumijeva se osoba koja ima
mjesto stalnog prebivališta na području Općine Blato, a koja status osim osobnom
iskaznicom, dokazuje i slijedećom dokumentacijom: potvrdom o mjestu i visini nastanka
troška električne energije, vode, telefona, prijemu poštanske pošiljke, potvrde o zasnovanom
radnom odnosu, izjavom o izabranom liječniku, izjavom svjedoka, potvrdom Porezne uprave
o mjestu uplate poreza na dohodak i svim drugim raspoloživim dokazima kojima se
nedvojbeno može utvrditi da je korisnik subvencije stanovnik Općine Blato.
Članak 3.
Cilj odobravanja mjera subvencionirane stanogradnje iz članka 1. ove Odluke jest olakšati i
poticati stambenu izgradnju u Općini Blato za stanovnike Općine Blato.
Članak 4.
Subvencije iz članka 1. ove Odluke odnose se na
•
•
•
•
•

Izgradnju i dovršenje obiteljske kuće;
Izgradnju i dovršenje stana;
Proširenje stambenog prostora (dogradnja, nadogradnja)
Zadržavanje u prostoru nezakonito izgrañenih zgrada
Drugu stambenu izgradnju
Članak 5.

Ostvarivanje prava na subvencije iz članka 1. ove Odluke utvrñuje povjerenstvo koje imenuje
Općinski načelnik za sve zahtjeve podnesene od dana stupanja na snagu Zakona o postupanju
s nezakonito izgrañenim zgradama.
Povjerenstvo ima pet članova, a predsjednik Povjerenstva je predsjednik Odbora za
gospodarstvo, proračun i financije.
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Odobrenje iz stavka 1. ovog članka, u postupku odobravanja subvencionirane stanogradnje,
daje načelnik u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva, na prijedlog Povjerenstva.
II OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 6.
Stanovnici Općine Blato oslobañaju se plaćanja komunalnog doprinosa za stambene objekte u
visini od 50% utvrñene obveze do 600 m3 po objektu.
Članak 7.
Pravo na djelomično oslobañanje od komunalnog doprinosa podnositelj zahtjeva, kao i njegov
bračni/izvanbračni drug, ostvaruje jednom u 10 godina.
Članak 8.
Podnositelj zahtjeva dužan je, u postupku ostvarivanja prava na oslobañanje od plaćanja
komunalnog doprinosa, Povjerenstvu dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. zahtjev za oslobañanje od plaćanja komunalnog doprinosa
2. potvrdu o prebivalištu
3. rješenje o komunalnom doprinosu, te drugu dokumentaciju propisanu člankom 2. ove
Odluke, ukoliko to od njega zatraži Povjerenstvo.
Članak 9.
Ako uz podneseni zahtjev nije priložena dokumentacija iz članka 14. ove Odluke,
Povjerenstvo će odrediti rok od 8 dana u kojem je podnositelj zahtjeva dužan istu dostaviti.
Ako podnositelj zahtjeva ne ukloni nedostatke u odreñenom roku, podneseni zahtjev smatrat
će
se
nepotpunim
te
se
isti
neće
uzeti
u
razmatranje.
Zahtjevi podnositelja koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 5. Odluke odbit će se.
Protiv odbacivanja ili odbijanja zahtjeva podnositelj nema pravo žalbe.
Članak 10.
Ukoliko podnositelj zahtjeva nakon ostvarenog prava na oslobañanje od plaćanja komunalnog
doprinosa, promijeni mjesto prebivališta izvan Općine Blato ili proda nekretninu na kojoj je
ostvareno pravo od oslobañanja od plaćanja komunalnog doprinosa, dužan je jednokratno
uplatiti Općini Blato iznos cjelokupne subvencije, o čemu Rješenje donosi Odjel za
komunalne djelatnosti, infrastrukturu, prostorno ureñenje i zaštitu okoliša.
III ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o subvencioniranoj stanogradnji
(Sl.glasnik 1/2010).
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Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Blato.

KLASA: 023-05/13-01/41
URBROJ: 2138/02-01-13-1
Blato, 20. prosinca 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
prof.Tonći Padovan, v.r.
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7) Temeljem članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područmoj (regionalnoj)
samoupravi (NN 28/10) i članka 28. Statuta Općine Blato (SG 5/09, 3/13 i 9/13 – pročišćeni
tekst) Općinsko vijeće Općine Blato, na svojoj 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine,
donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
u upravnim tijelima Općine Blato
Članak 1.
Mijenja se članak 2. Odluke tako da isti sada glasi:
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

REDNI
BROJ
1.

POTKATEGORIJA
RADNOG MJESTA
GLAVNI
RUKOVODITELJ

2.

GLAVNI
RUKOVODITELJ

3.

GLAVNI
RUKOVODITELJ

4.

RUKOVODITELJ

5.

VIŠI STRUČNI
SURADNIK

6.

VIŠI STRUČNI
SURADNIK

7.

VIŠI REFERENT

8.

VIŠI REFERENT

9.

REFERENT

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE
NAZIV RADNOG MJESTA KLASIFIKACIJSKI
RANG
PROČELNIK UPRAVNOG 1
ODJELA za opće poslove,
upravljanje općinskom
imovinom i društvene
djelatnosti
PROČELNIK UPRAVNOG 1
ODJELA za proračun,
financije, gospodarstvo i
pripremu projekata za
pristupne i pretpristupne
fondove EU
PROČELNIK UPRAVNOG 1
ODJELA za komunalne
djelatnosti, infrastrukturu,
gospodarenje prostorom i
zaštitu okoliša
VODITELJ ODJELJKA za
4.
društvene djelatnosti
RADNA MJESTA II. KATEGORIJE
VIŠI STRUČNI
6.
SURADNIK za imovinskopravne poslove
VIŠI STRUČNI
6.
SURADNIK za financije
RADNA MJESTA III. KATEGORIJE
VIŠI REFERENT za
9.
upravno-pravne poslove –
tajnica načelnika
VIŠI REFERENT za
9.
naplatu općinskih poreza i
naknada
REFERENT –
11.
KOMUNALNI REDAR

KOEFICIJENT
2,92 (dosadašnji
3,00)

2,92

2,92

2,70

2,46 (dosadašnji
2,51)
2,46

2,085

2,085

1,40

27. prosinca 2013. god.

10.

REFERENT

11.

NAMJEŠTENIK I.
POTKATEGORIJE
NAMJEŠTENIK II.
POTKATEGORIJE
NAMJEŠTENIK II.
POTKATEGORIJE

12.
13.
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REFERENT –
11.
KOMUNALNI REDAR –
PROMETNI REDAR
RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE
VODITELJ POSLOVA
10.
NAMJEŠTENIKA
SPREMAČ I.
13.

1,12

SPREMAČ II.

1,0

13.

1,61 (dosadašnji
1,40)

1,82

Članak 2.
Ostale odredbe ostaju nepromijenjene.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Blato“.

KLASA: 023-05/13-01/42
URBROJ: 2138/02-01-13-1
Blato, 20. prosinca 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
prof. Tonći Padovan, v.r.

27. prosinca 2013. god.
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8) Na temelju članka 28. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik 5/09, 3/13 i 9/13 –
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Blato na svojoj 6. sjednici održanoj 20. prosinca
2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o pristupanju Sporazumu gradonačelnika/načelnika
u projektu „MESHARTILITY“
Članak 1.
Općina Blato suglasna je sudjelovati u projektu „MESHARTILITY“, kojim se obvezuje na
provedbu konkretnih mjera energetske učinkovitosti, provodeći inicijativu Europske komisije.
Članak 2.
Općina Blato prihvaća pristupanje Sporazumu gradonačelnika/načelnika (Convenant of
Mayors), koji je preduvjet za provoñenje daljnjih aktivnosti projekta „MESHARTILITY.“
Članak 3.
Ovim Zaključkom daje se suglasnost Općinskom načelniku da potpiše propisani pristupni
obrazac.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Blato».

KLASA: 023-05/13-01/43
URBROJ: 2138/02-01-13-1
Blato, 20. prosinca 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
prof.Tonći Padovan, v.r.

27. prosinca 2013. god.
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9) Temeljem članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13) i članka 28.
Statuta Općine Blato (SG 5/09, 3/13 i 9/13 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Blato
na svojoj 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu
u vlasništvu Republike Hrvatske
Članak 1.
Za člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu
Republike Hrvatske imenuje se:
- Toni Farac, dipl.ing.geod.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Blato“.

KLASA: 023-05/13-01/44
URBROJ: 2138/02-01-13-1
Blato, 20. prosinca 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
prof.Tonći Padovan,v.r.

27. prosinca 2013. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 10

Izdaje Općina Blato - glavni i odgovorni urednik Mario Marinović
Informacije se primaju u tajništvu Općine Blato, telefoni 020/ 851-041, 851-141
telefax 020/851-241

