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List izlazi po potrebi

Sadržaj
Općinsko vijeće:
1. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Blato za 2005. godinu;
2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa gospodarskog razvitka Općine
Blato u 2005. godini
3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa kapitalnih infrastrukturnih
ulaganja na području općine Blato u 2005. godini
4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa komunalne infrastrukture i
uređenog građevinskog zemljišta na području općine Blato u 2005. godini
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi na
području općine Blato u 2005. godini
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u odgoju i
obrazovanju na području općine Blato u 2005. godini
7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu na
području općine Blato u 2005. godini
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa zdravstva i socijalne skrbi na
području Općine Blato u 2005. godini
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u 2005. godini;
10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade, komunalnog
doprinosa i komunalnog priključka u 2005. godini;
11. Zaključak o dodijeli Zlatnog grba Općine Blato – pojedinačno priznanje Petar
Buškariol;
12. Zaključak o dodijeli Zlatnog grba Općine Blato– skupno priznanje DVD Blato;
13. Zaključak o dodijeli Srebrnog grba Općine Blato– pojedinačno priznanje Tonči
Andrijić ;
14. Zaključak o dodijeli Srebrnog grba Općine Blato – pojedinačno priznanje Željan
Juretić ;
15. Zaključak o dodijeli Srebrnog grba Općine Blato – skupno priznanje «Olives» d.d.;
16. Zaključak o prihvaćanju Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko –
neretvanske županije.

1.Temeljem članka 128. stavak 6. Zakona o proračunu (NN 96/03), članka 73. stavak 1.
Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne ( NN 117/93 I 69/97) I članka 29.
Statuta Općine Blato ( Sl.glasnik 5/01, 1/03, 7/03 i 1/06), Općinsko vijeće Blato na svojoj
9. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE
BLATO ZA 2005. GODINU

Klasa: 021-05/6-03/7
Ur. broj: 2138/02-02/1-06-1
Blato, 30. ožujka 2006. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednica
Dipl.oec. Katija Favro, v.r.

2. Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato (Sl.gl. 5/01,1/02, 5/03 i 1/06) Općinsko vijeće
Blato na svojoj 9. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa gospodarskog razvitka općine
Blato u 2005. godini

I
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa gospodarskog razvitka općine Blato u
2005. godini;

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

Klasa: 021-05/06-03/8
Ur.br:2138/02-02/1-06-1
Blato, 30. ožujka 2006. godine
Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec.Katija Favro

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GOSPODARSKOG RAZVITKA OPĆINE
BLATO U 2005. GODINI
U izvješću o realizaciji programa poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato za
2005. godinu, osvrnut ćemo se prvenstveno na realizaciju programa mjera u poticanju
gospodarskog razvitka koje su u nadležnosti Općine Blato, dok će samo izvješće o stanju u
blatskom gospodarstvu biti posebna točka dnevnog reda, nakon što budu izrađena financijska
izvješća gospodarskih subjekata.
Krajem 2005. godine u Blatu je evidentirano 1217 zaposlenih, dok je istovremeno na
Zavodu za zapošljavanje bilo prijavljeno 246 nezaposlenih osoba, što predstavlja stopu
nezaposlenosti od 16,79%, koja je za 3,41% niža od stope koja je zabilježena u istom
razdoblju prošle godine.

1.

MJERE U POTICANJU GOSPODARSKOG RAZVITKA
OPĆINE BLATO U 2005. GODINI

Realizacija programa poticanja malog gospodarstva u 2005. godini temeljila se na
slijedećim poticajnim mjerama:
1.1
programu subvencija kamata na poduzetničke kredite;
1.2
mjerama za poticanje zapošljavanja;
1.3.
zona malog gospodarstva;
1.4.
poticanje osnivanja novih tvrtki;
1.5.
nagrada poduzetniku sa najvećim brojem novozaposlenih osoba;
1.6.
nagrada najuspješnijem poduzetniku;
1.7. poticanje podizanja novih nasada vinograda;
1.8.
nagrada najuspješnijem privatnom iznajmljivaču;
1.9.
izrada programa održivog razvitka;
1.10. ostale mjere
1.1. Kreditiranje programa malog gospodarstva
Ova mjera nije primjenjivana, jer nije bilo zahtjeva za ishođenjem poduzetničkih
kredita.

1.2. Mjere u poticanju zapošljavanja
U 2005. godini, Općina Blato provodila je mjere u poticanju zapošljavanja, na način da je za
svaku novozaposlenu osobu sufinancirala 40% troškova plaće, te je dodatno odobravala 3000
kuna za svaku novozaposlenu osobu sa višom stručnom spremom i 6.000 kuna za
novozaposlenu osobu sa visokom stručnom spremom, uz obvezu da novozaposlena osoba
ostane u radnom odnosu najmanje dvostruko duže od vremena sufinanciranja. U 2005. godini
Općina Blato financirala je slijedeće tvrtke:

Tvrtka
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.

Trikop d.o.o.
Blato 1902 d.d.
Bona fides trade
Odvjetnik Antun
Žanetić
Marko Polo
nekretnine
Obrt «Živo»
Mala Kapja
Bravarsko-lim.radnja
Sajeta
Zidarski obrt
«Prižba»
Eurokarbon
Frizerski salon
«Nanica»
Autoprijevoznik
«Perić«
VodoinstalaterDanko Mirošević
Odvjetnik
Nikola
Prižmić
Trgovački
obrt
«Ana»
«Futura»Nino
Telenta
Građevinski obrt
Markota
Stolarski obrt Pinbor
SVEUKUPNO

Broj sufinanciranih
osoba
8
7
1

Iznos
sufinanciranja u
2005. godini
170.244,67
125.076,56
7.375,74

1 (VSS)

21.760,80

1

5.767,66

1
1

4.123,05
6.856,20

1

8.065,27

2

13.388,79

1

5.732,30

1

6.814,08

1

6.300,00

1

6.488,74

1

3.260,73

1

8.659,37

1 (VSS)

9.314,40

1

-

1
32

409.228,00

U programu poticanja zapošljavanja sudjelovalo je 18 pravnih i fizičkih osoba, te je
zaključeno 32 nova ugovora o sufinanciranju zapošljavanja, dok se iznos sufinanciranja
odnosi i na ugovore zaključene u 2004.godini, a po kojima su financijske obveze nastale u
2005. godini.
U sklopu mjere poticanja zapošljavanja u 2005. godinu utrošeno je 409.228,00 kuna, što u
odnosu na 2004. godinu predstavlja indeks od 211,11, odnosno povećanje od 111,11%.
Pored sufinanciranja u visini od 40% troškova plaće, Općina Blato dodatno je sufinancirala
osobe sa višom i visokom stručnom spremom. U 2005.godini, kod fizičkih osoba koje
zadovoljavaju uvjete Programa, uposlene su dvije osobe sa visokom stručnom spremom, od
kojih je izvršena jedna uplata, dok kod druge ugovor još uvijek traje.
U usporedbi sa ranijim godina vidljiv je pozitivan učinak ovakvog sufinanciranja, a koji se
očituje u broju sufinanciranih osoba i visini izdvajanja iz općinskog proračuna.

2003. godina (30%)
Broj sufinanciranih
osoba
Iznos sufinanciranja

2004. godina (30%)

24
125.297,48

2005. godina (40%)

25
193.845,00

32
409.228,00

1.3.Stvaranje poduzetničke zone
U sklopu ovog programa realizirana je elektroopskrba poduzetničke zone „Krtinja“ i
vršen je otkup zemljišta, za koje je svrhe sveukupno utrošeno 917.181 kuna. Detaljnije
izvješće o realizaciji poduzetničke zone obrađeno je u sklopu Izvješća o realizaciji kapitalnih
infrastrukturnih projekata na području Općine Blato u 2005. godini.
1.4. Poticanje osnivanja novih tvrtki
U sklopu mjera namjenjenih poticanju osnivanja novih tvrtki, a koje se odnose na jednokratne
novčane pomoći ovisno o broju novozaposlenih osoba, u 2005. godini, nije bilo podnesenih
zahtjeva. Novootvoreni obrti, čiji su vlasnici bili prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje,
financirani su u sklopu mjere o poticanju zapošljavanja.
1.5 Nagrada poduzetniku sa najvećim brojem novozaposlenih osoba
U 2005. godini, Trikop d.o.o. dodjeljena je nagrada kao poduzetniku sa najvećim brojem
novozaposlenih osoba (8 novozaposlenih osoba), za što je iz Općinskog proračuna izdvojeno
8.000 kuna.
1.6. Nagrada najuspješnijem poduzetniku
Općinsko poglavarstvo Blato u 2005. godini nagradu za najuspješnijeg poduzetnika dodjelilo
je Blato 1902 d.d., kojemu je pripala i novčana nagrada u visini od 10.000 kuna. Priznanje je
dodjeljeno na temelju poslovnih rezultata iz 2004. godine, u kojoj je zabilježena dobit u visini
od 1.257.931 kuna.
1.7. Poticanje podizanja novih nasada
U 2005. godini podnesena su 29 zahtjeva za ostvarivanje poticaja za nove nasade vinograda,
koji su se odnosili na 96450 trsova vinove loze i koji su se u cijelosti realizirali. Za poticaj za
nove nasade vinograda utrošeno je 192.900 kuna.
U 2005. godini podnesena su 28 zahtjeva za ostvarivanje poticaja za krčenje neobrađenog
poljoprivrednog zemljišta u svrhu podizanja novih nasada maslinika, od kojih je na kraju
2005. godine od strane Povjerenstva potvrđeno 17. Ukupno obrađena površina iznosi 110255
m2. Iz Općinskog proračuna za 2005. godinu utrošeno je 60.157, dok se preostali iznos do
110.255 kuna (1 m2 = 1 kuna) odnosi na zahtjeve koji još uvijek nisu zadovoljili kriterije
programa, a to su da su na iskrčenom zemljištu zasađene masline.
Pored toga, Općina Blato u suradnji sa Blato 1902 Blato d.d. izvršila je nabavku
subvencioniranih sadnica maslina, za koju je namjenu u 2005. godini utrošeno 16.661 kuna.
Sveukupno za provedbu ovih mjere iz Proračuna za 2005. godinu utrošeno je 269.718 kuna.
U usporedbi sa ranijim godina vidljiv je pozitivan učinak ovakvog sufinanciranja, a koji se
očituje u broju podnesenih zahtjeva osoba i visini izdvajanja iz općinskog proračuna.

2003. godina
1 loza = 1 kuna
Broj
podnesenih
zahtjeva za lozu
osoba
Iznos sufinanciranja
za nove nasade loze
Subvencionranje
sadnica maslina
Broj
podnesenih
zahtjeva za krčenje
zemljišta
Iznos sufinanciranja
za krčenje zemljišta

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

2004. godina
1 loza = 1 kuna
3

5

29

1400,00

24.592,00

192.200,00

12.200,00

8.038,00

16.661

-

-

28

-

-

60.157,00

1.8. Nagrada najuspješnijem privatnom iznajmljivaču
Općinsko poglavarstvo Blato, u 2005. godini nagradu za najuspješnijeg privatnog
iznajmljivača, na prijedlog Turističke zajednice Općine Blato, a na temelju ostvarenog broja
noćenja i vrednovanjem drugih kriterija u turističkoj sezoni 2005., dodjelilo je obitelji Mikice
Gavranića, kojoj je pripala i novčana nagrada u visini od 3.000 kuna.
1.9 Izrada programa održivog razvitka
Ekonomski fakultet iz Splita izradio je nacrt programa održivog razvitka otoka
Korčule (PORO) i isti je u rujnu 2005. godine dostavljen naručitelju-Ministarstvu mora,
turizma, prometa i razvitka i jedinicama lokalne samouprave otoka Korčule. PORO pruža
uvid u ocjenu stanja otoka i otočne zajednice, razvojna ograničenja, opredjeljenja i ciljeve
otoka, te provedbene poslove i zadatke koji se postavljaju pred otok, a koje je potrebno
realizirati radi ostvarenja razvojne vizije i ciljeva održivog razvitka. Prezentirani rezultati
istraživanja izrađeni su u okviru aktivnosti koje su poduzeli ekspertni timovi izrađivača
studije i otočna radna tijela, koja su formirana od predstavnike lokalne samouprave i lokalnih
interesnih skupina. Sukladno Zakonu o otocima i Uredbi o sadržaju i metodologiji izrade
programa održivog razvitka otoka, ovaj Nacrt PORO objedinjava rezultate izvršenih
aktivnosti na prikupljanju dokumentacijskih podloga, ekspertnoj analizi stanja po pojedinim
područjima (prirodni i izgrađeni resursi, otočna zajednica i društvene djelatnosti,
gospodarstvo, institucije razvojnog upravljanja), pripremi SWOT analiza uključivo formiranje
radnih tijela na otoku i terenskog rada na kompletiranju informacija i rezultate provedbe
SWOT analize s predstavnicima lokalne zajednice.
1.10. Ostale mjere
U 2005. godini sufinanciran je tečaj koji je održan na Ekonomskom fakultetu u Splitu
za dvoje turističkih vodića, za što je zaključen Ugovor o međusobnim pravima i obvezana
između Općine Blato i korisnika sredstava, a za tu je namjenu izdvojeno 10.000 kuna, a isto
tako je i dodjeljena nagrada obitelji Velimira Škrablina za obogaćivanje turističke ponude.
Općina Blato, u 2005. godinu, sukladno Odluci Općinskog vijeća pristupila je
osnivanju Dubrovačkog investicijskog fonda, za koju je svrhu iz Općinskog proračuna
izdvojila 20.000 kuna. Pored Općine Blato, sa područja naše Općine, ovom je Fondu

pristupilo i Blato 1902 d.d. Sveukupno je Dubrovačkom investicijskom Fondu pristupilo 39
poduzetnika i 4 jedinice lokalne samouprave, te je isti registriran u Trgovačkom sudu u
Dubrovniku. Prvenstvena zadaća Fonda jest uskladiti interese lokalnih zajednica i
gospodarstva Županije Dubrovačko-neretvanske pri prodaji-privatizaciji neprivatiziranih
hotelskih kuća u našoj Županiji. Do objave prvih natječaja Hrvatskog fonda za privatizaciju,
ured koji je otvoren na atraktivnoj lokaciji u Dubrovniku, svoj posao bazira na odnosima sa
javnošću i marketingu.
REKAPITULACIJA REALIZACIJE PROGRAMA GOSPODARSKOG
RAZVITKA U 2005. GODINI
Mjere poticanja
gospodarskog razvitka
Program kreditiranja
malog gospodarstva
1. udruživanjem sa
županijskim sredstvima
2. Stvaranje obrtničke zone
Mjere za poticanje
zapošljavanje
3.
a) novozapošljavanje
b) novozapošljavanje
sa VŠS i VSS
Poticanje osnivanja novih
4.
tvrtki
Nagrada poduzetniku sa
5. najvećim brojem
novozaposlenih osoba
Nagrada najuspješnijem
6.
poduzetniku
Ostali poticaji (turistički
vodići)
Poticanje podizanje novih
7.
nasada
Podizanje matičnjaka
8
loznih cijepova
Nagrada najuspješnijem
9.
privatnom iznajmljivaču
Obogaćivanje turističke
10.
ponude
Izrada studije održivog
11.
razvitka
Osnivanje Dubrovačkog
12
investicijskog fonda
Ukupno:

Realizacija
u 2004.

Visina
osiguranih
sredstava

***

10.000

***

***

215.514

921.000

917.181

107,76

193.845
158.845
35.000

Realizacija
Postotak
u 2005.
realizacije
godini

409.228
410.000

403.228
6.000

99,81

***

***

***

***

23.000

10.000

8.000

80,00

10.000

10.000

10.000

100,00

***

12.000

13.000

108,33

35.630

270.000

269.718

99,90

835.000

***

***

***

3.000

3.000

3.000

100,00

***

3.000

3.000

100,00

***

***

***

***

***

20.000

20.000

1.315.989

1.669.000

1.653.127

100,00
99,05

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

3. Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato (Sl.gl. 5/01,1/02, 5/03 i 1/06) Općinsko vijeće
Blato na svojoj 9. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa kapitalnih infrastrukturnih
ulaganja na području općine Blato u 2005. godini

I
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa kapitalnih infrastrukturnih ulaganja
području općine Blato u 2005. godini;

na

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Blato».
Klasa: 021-05/06-03/9
Ur.br:2138/02-02/1-06-1
Blato, 30. ožujka 2006. godine

Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec.Katija Favro

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH
ULAGANJA OPĆINE BLATO U 2005. GODINI
UVOD
Izvješće obuhvaća sve realizirane investicije Općine Blato tijekom 2005. godine.
U izvješću navodimo investicije koje su se financirale sredstvima Državnog proračuna i
resornih ministarstava, Županijskog proračuna i pravnih osoba u vlasništvu županije i iz
proračuna Općine Blato i njenih pravnih osoba ili zajedničkim ulaganjem gore navedenih
subjekata.
1. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH
ULAGANJA U 2005. godini
1.1. Dovršetak izgradnje Doma umirovljenika
Tijekom 2005. godine ukupno je izvršeno radova u vrijednosti od 2.345.494,20 kuna
za uređenje okoliša Doma umirovljenika. Međutim naplaćena je samo prva situacija u iznosu
od 1.385.859,00 kuna, dok će preostali 1.000.000,00 kuna biti naplaćeno u ožujku ove godine.
Općina Blato je u protekloj godini za Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi provela natječaj
i sa poduzećem Konstruktor – Hotina d.o.o. ugovorila uređenje okoliša Doma umirovljenika.
Uređenje okoliša Doma umirovljenika podrazumijeva uređenje samog okoliša, izgradnju
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i izgradnju spremnika za lož ulje. Radovi se privode
kraju, a dovršetak svih radova na okolišu očekuje se do kraja travnja 2006. godine.
1.2. Uređenje centra mjesta
U protekloj godini izvršeno je uređenje okoliša Doma kulture i izgradnja dijela
prometnice. Za ovu investiciju Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka izdvojilo je
4.010.412,60 kuna. Radovi na ovoj investiciji započeli su u listopadu 2004. godine i do kraja
godine utrošeno je 1.500.000,00 kuna. U 2005. godini utrošeno je ukupno 2.720.840,94 kuna.
Ova investicija podrazumijevala je uređenje trga oko zgrade Doma kulture koji je na
prošloj sjednici Općinskog vijeća imenovan u Trg dr. Franje Tuđmana, kao i izgradnja
prometnice - ul. br. 33.. Ishođene su građevne dozvole za izgradnju prometnice i uređenje
okoliša.
Ovim uređenjem ukinuo se kolni promet na prostoru ispred i oko Doma kulture, a
ostavlja se samo sjeverni prilaz sa parkirališnim mjestima. Navedeni prostor se uredio kao
reprezentativni trg.
Također je izrađena projektna dokumentacija za nastavak izgradnje ceste i potpornog
zida (Ul. br. 33.) za što je ishođena građevna dozvola, i izgradnja potpornog zida od raskrižja
33. ulice sa 32. ulicom do raskrižja sa 1. ulicom.

1.3. Izgradnja zgrade po programu socijalni poticane stanogradnje
Općina Blato je Zaključkom Općinskog poglavarstva od 17. siječnja 2006. godine
odustala od Programa društveno poticane stanogradnje kojeg provodi Agencija za pravni
promet i posredovanje nekretninama.
Realizacija izgradnje ovog stambenog objekta planira se izvršiti sa poduzećem
«Konstruktor inženjering» d.d. iz Splita.
1.4. Uređenje Prižbe
Općina Blato je 2005. godine Zaključkom Općinskog poglavarstva od 07. lipnja 2005.
godine odobrila postavljanje dvije pokretne montažne kućice na rivi na Prižbi. Prva kućica
površine je 6,00 m2 i koristi se kao sanitarni čvor. Druga kućica površine je 11,74 m2 i koristi
se za potrebe turističkog ureda.
Sredstva za nabavku dopremu i postavljanje navedenih kućica financiralo je
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka u iznosu od 201.718,00 kuna.
1.5. Uređenje Prigradice
Općina Blato je u protekloj godini financirala uređenje centra Prigradice na prostoru
nekadašnjeg pogona poduzeća Radež d.o.o.
Uređenje je obuhvatilo izgradnju velikog igrališta (košarka i mali nogomet), igrališta
za odbojku na pijesku, terena za boćanje, sanitarnog čvora, parkinga uključujući svu
potrebnu opremu igrališta i javnu rasvjetu. Svi radovi su završili u protekloj godini prije
turističke sezone.
Za ovu investiciju Općina Blato je iz svog proračuna izdvojila 713.872,00 kune.
1.6. Poduzetnička zona «Krtinja»
Općina Blato je ugovorila elektrifikaciju poduzetničke zone «Krtinja» sa poduzećem
«Brodomerkur» d.d. iz Splita na ukupan iznos od 770.475,14 kuna.
Radovi su obuhvaćali iskop kanala za polaganje elektro energetskog kabela,
građevinske radove na trafostanici, te opremanje trafostanice. Radovi su započeli u svibnju, a
primopredaja radova i objekta izvršena je 15. prosinca 2005. godine.
U studenom ove godine Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je dodjelilo
sredstva u visini od 500.000,00 kuna za dovršetak elektrifikacije zone i izradu projektne
dokumentacije za uređenje prometne infrastrukture u zoni.
Općina Blato je također, izvršila otkup zemljišta u zoni, za što je iz Općinskog
proračuna izdvojeno 146.706,00 kuna.
1.7. Žukova elektrifikacija i sanacija lukobrana

U 2005. godini nije došlo do realizacije elektrifikacije, budući Elektrojug Dubrovnik
ovu investiciju nije uvrstio u svoj program za 2005. godinu.
Izvršena je sanacija lukobrana koji je oštećen u nevremenu koje se zbilo u studenom
2004. godine. Za ovu investiciju Općina Blato je izdvojila 21.040,00 kuna.
1.8. Vodoopskrba Karbuna
Tijekom 2005. godine vršili su se radovi na vodoopskrbi Karbuna. Radovi su još u
tijeku, te se očekuje da će radovi završiti do kraja svibnja 2006. godine.
U protekloj godini za ovaj projekt utrošeno je ukupno 3.000.000,00 kuna, od čega je
Općina Blato sudjelovala u financiranju sa iznosom od 1.498.557,00 kuna. Dio navedenih
sredstava utrošen je za nabavku elektroenergetskog kabela za elektrifikaciju Karbuna.
1.9. Vodoopskrba Črnja luke
Za ovaj projekt ishođena je lokacijska dozvola i izrađen je glavni projekt. Tijekom
2005. godine vršili su se imovinsko pravni poslovi, koji su potrebni za ishođenje građevne
dozvole.
1.10.

Dovršetak izgradnje regionalnog vodovoda

U protekloj godini na području općine Blato nisu se izvodili nikakvi radovi na
regionalnom vodovodu NPKL. Međutim u tijeku je ishođenje lokacijske i građevinske
dozvole za dionicu Babina – Blaca, te je također u postupku izrada projekta za dionicu
vodovoda Blaca – Vodovod Blato.
1.11.

Projekt odvodnje otpadnih voda

U protekloj godini poduzeće Infra projekt d.o.o. izradilo je idejni projekt za što je
izdvojeno ukupno 185.000,00 kuna bez PDV-a. Od tog iznosa iz proračuna poduzeća «Eko»
d.o.o. izdvojeno je 55.500,00 kuna, dok su Hrvatske vode za ovu investiciju izdvojile
129.500,00 kuna. U tijeku je izrada glavnog projekta.
1.12.

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju športske dvorane

Tijekom 2005. godine ugovorena je izrada idejnog i glavnog projekta za školsku športsku
dvoranu sa poduzećem «APZ – inženjering» d.d. iz Zagreba za što je u izdvojeno 230.580,00
kuna sa PDV-om iz Proračuna Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.
Za otkup dijela zemljišta utrošeno je ukupno 171.900,00 kuna.

U tijeku je izrada Izmjena i dopuna GUP-a Blato – Vela Luka koja bi omogućila
ishođenje lokacijske i građevne dozvole za dvoranu.
1.13.

Rekonstrukcija ceste Popov ratak – spoj sa državnom cestom D 118

Tijekom protekle godine ishodila se lokacijska dozvola, te se vršila izrada parcelacionog
Elaborata, što je je neophodno za kompletiranje projektne dokumentacije za ishođenje
građevne dozvole. Izrada parcelacionog elaborata je pri kraju, nakon čega će se podnijeti
zahtjev za građevnu dozvolu.
1.14.

Izgradnja ceste od groblja Svetog Križa do županijske ceste (ŽC-6222)

Općina Blato je u protekloj godini započela realizaciju izgradnje ceste od groblja Svetog
Križa do spoja sa županijskom cestom (ŽC-6222). U tom smislu ugovorena je izrada
geodetskih podloga i idejnog projekta sa poduzećem «Traser» d.o.o. iz Dubrovnika. Ukupan
ugovoreni iznos je 79.056,00 kn. Cesta je obilježena na terenu.
1.15.

Izrada projektne dokumentacije za proširenje ceste Sitnica – Karbuni

U protekloj godini izrađen je idejni projekt za proširenje ceste Sitnica – Karbuni, te je
13. ožujka 2006. godine podnesen zahtjev za lokacijsku dozvolu.
Ugovorena cijena čitave projektne dokumentacije iznosi 305.000,00 kuna sa PDV-om. Za ovu
investiciju u protekloj je godini utrošeno 195.200,00 kuna.
1.16.

Proširenje ceste Črnja luka – Borova

U 2005. godini nije došlo do realizacije ove investicije zbog nemogućnosti rješavanja
imovinsko pravnih poslova.
1.17.

Polaganje cjevovoda od polja «Blato» kroz tunel do Bristve

Novi cjevovod položio bi se od polja «Blato» preko tunela do Bristve u ukupnoj dužini
od 2.200,00 m. Nabavljen je kompletan cijevni materijal. U 2005. godini proveden je natječaj
za nabavku nosača cijevi.
1.18.

Otkup kompletnog kompleksa Arneri

Tijekom protekle godine nije došlo do realizacije ove investicije. Budući je za

kompleks Arneri postupak povrata imovine – denacionalizacije u tijeku nije moguće
realizirati kupoprodaju dok taj postupak ne završi.
1.19.

Izrada glavnog projekta za uređenje Velog parka

Izrađen je idejni projekt uređenja Velog parka, te je 05. rujna 2005. godine podnesen
zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole.
Prikupljene su sve suglasnosti potrebne za ishođenje lokacijske dozvole, te se očekuje
da će se lokacijska dozvola izdati do kraja ožujka 2006. godine.
Za ovu investiciju je iz Općinskog proračuna izdvojeno 85.400,00 kuna sa PDV-om.
1.20.

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste Gršćica – Vinačac

Općina Blato je u protekloj godini započela projekt za izgradnju ceste Gršćica –
Vinačac. U tom smislu proveden je pozivni natječaj za izradu geodetskih podloga i idejnog
projekta, te je ugovorena izrada gore spomenutih podloga i projekta sa najpovoljnijim
ponuđačem - poduzeće «Traser» d.o.o. iz Dubrovnika čija ponuda iznosi 204.960,00 kuna.
1.21.

Izgradnja sanitarnog čvora u centru Blata

U protekloj godini nije došlo do realizacije ove investicije zbog nemogućnosti
rješavanja imovinsko pravnih poslova.

1.22.

Izrada projektne dokumentacije za odvodnju oborinskih voda iz centra Blata

Općina Blato je u 2005. godini prišla realizaciji odvodnje oborinskih voda sa igrališta,
na način da se prokopa kanal od igrališta do polja Poje. U protekloj godini ugovorena je
izrada idejnog i glavnog projekta sa poduzećem «Neretvanski sliv» d.o.o. iz Opuzena, za
što je izdvojeno iz Proračuna Općine Blato 97.600,00 kuna. Idejni projekt je izrađen, te je
podnesen zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole 30. siječnja 2006. godine.
Prije početka spomenutih radova potrebno je rekonstruirati kanal koji dovodi
oborinsku vodu iz velikog parka u igralište. Izrađen je projekt i troškovnik potrebnih
radova koji će se izvesti najkasnije do kraja svibnja ove godine.
1.23.

Sanacija krovišta crkve «Svi Sveti» u Blatu

U protekloj godini nije došlo do realizacije ovog projekta iz razloga što Ministarstvo
kulture koje zapravo najvećim dijelom sudjeluje u financiranju ove investicije nije ovu
investiciju uvrstilo u svoj program za 2005. godinu. Općina Blato je sa dijelom sredstava u

iznosu od 50.000,00 kuna, koje je namijenila sanaciji krovišta, financirala postavljanje
grijanja u crkvi «Svi Sveti».
1.24.

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Doma kulture

Tijekom 2005. godine nije došlo do realizacije ove investicije, međutim prišlo se
sanaciji krovišta koje će se izvršiti tijekom ovog ljeta.
1.25.

Uređenje ceste i elektrifikacija ceste Prigradica – Bristva

Početkom 2005. godine financiran je iskop kanala za elektrifikaciju Bristve –
Lozice u iznosu od 220.525,37 kuna i asfaltiranje ceste Prigradica – Bristva u iznosu od
561.694,1 kuna sa PDV-om. Navedeni radovi su ugovoreni i većim dijelom izvedeni tijekom
2004. godine.
Tijekom 2005. godine izvršeno je dodatno proširenje i postavljanje odbojne ograde
Županijske ceste (LC-69018) na dionici Prigradica – Bristva. Sa poduzećem «Dubrovnik
ceste» d.d. sklopljen je ugovor na iznos od 1.352.278,5 kuna. Tijekom 2005. godine za ovu
investiciju je izdvojeno 1.227.440,54 kune. Preostali iznos financirat će se u 2006. godini.
Izvršeno je asfaltiranje nerazvrstanih cesta na dionicama Bristva – Dol i Dol – Borova.
Sa poduzećem «Dubrovnik ceste» d.d. sklopljen je prvi ugovor na iznos od 228.750,00 kuna,
dok je drugi ugovor sklopljen na iznos od 239.608,00 kuna. Međutim, zbog manjih dodatnih
radova, a prema pristigloj situaciji uplaćeno je Dubrovnik cestama d.d. za prvu dionicu
250.888,12 kuna, dok je za drugu dionicu uplaćeno 262.592,00 kuna.
Financiranje svih ovih investicija vršilo se sredstvima Ministarstva mora, turizma,
prometa i razvitka.
1.26.

Izrada izmjena i dopuna PPUO Blato

Općina Blato je u 2004. godini započela postupak Izmjene i dopune PPUO Blato. Sa
Arhitektonskim fakultetom u Zagrebu kao najpovoljnijim mponuđačem ugovorena je izrada
plana čija ponuda iznosi 147.740,00 kuna. U protekloj godini isplaćeno je izrađivaču plana
107.644,00 kuna, dok će se preostali dio isplatiti po završetku izrade plana.

FINANCIRANJE PROGRAMA KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH
ULAGANJA

Realiziranje Programa kapitalnih ulaganja ovisi najvećim dijelom o mogućnostima
ishođenja sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja
dati pregled po izvorima sredstava:
INVESTICIJA

1.

Dovršetak izgradnje Doma
umirovljenika

2.

Uređenje centra mjesta

3.

Izgradnja zgrade po programu
socijalno poticane stanogradnje

4.

Uređenje Prižbe

5.

Uređenje Prigradice

6.

Poduzetnička zona «Krtinja»

7.

Žukova elektrifikacija i sanacija
lukobrana

8.

Vodoopskrba Karbuna

9.

Vodoopskrba Črnja luke
Dovršetak izgradnje regionalnog
vodovoda

10.
11.

Projekt odvodnje otpadnih voda

12.

Izrada projektne dokumentacije za
šprtsku dvoranu

13.
14.
15.

Rekonstrukcija ceste Popov ratak –
spoj sa džavnom cestom D 118
Izgradnja ceste od groblja Svetog
Križa do županijske ceste (ŽC-6222)
Izrada projektne dokumentacije za
proširenje ceste Sitnica Karbuni

Visina sredstava u
kunama

Izvori financiranja

Ministarstvo zdravstva
i socijalne skrbi i
2.345.494,20 Ministarstvo mora,
turizma, prometa i
razvitka
Ministarstvo mora,
2.720.840,94 turizma, prometa i
razvitka
/
Ministarstvo mora,
201.718,00 turizma, prometa i
razvitka
Ministarstvo mora,
713.872,00 turizma, prometa i
razvitka
Ministarstvo
917.181,14 gospodarstva i Općina
Blato
21.040,00 Općina Blato
1.501.443,00 Vodovod i Hrvatske
vode
1.498.557,00 Općina Blato
/
/
Hrvatske vode i Eko
d.o.o.
Ministarstvo mora,
402.480,00 turizma, prometa i
razvitka

185.000,00

/
79.056,00 Općina Blato
Ministarstvo mora,
195.200,00 turizma, prometa i
razvitka

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Proširenje ceste Črnja luka - Borova
Polaganje cjevovoda od polja «Blato»
kroz tunel do Bristve
Otkup kompletnog kompleksa Arneri
Izrada glavnog projekta za uređenje
Velog parka
Izrada projektne dokumentacije za
izgradnju ceste Gršćica - Vinačac
Izgradnja sanitarnog čvora u centru
Blata
Izrada projektne dokumentacije za
odvodnju oborinskih voda iz centra
mjesta
Sanacija krovišta crkve «Svi Sveti»
Izrada projektne dokumentacije za
rekonstrukciju zgrade Doma kulture

25.

Uređenje i elektrifikacija ceste
Prigradica - Bristva

26.

Izrada izmjena i dopuna PPUO Blato
UKUPNO:

/
/
/
85.400,00 Općina Blato
204.960,00 Općina Blato
/
97.600,00 Općina Blato
50.000,00 Općina Blato
/
Ministarstvo mora,
2.523.141,00 turizma, prometa i
razvitka
107.644,00 Općina Blato
Općina Blato, Državni
proračun i ostali izvori
13.850.627,28
financiranja

4. Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato (Sl.gl. 5/01,1/02, 5/03 i 1/06) Općinsko vijeće
Blato na svojoj 9. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa komunalne infrastrukture i
uređenog građevinskog zemljišta na području općine Blato u 2005. godini

I
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa komunalne infrastrukture i uređenog
građevinskog zemljišta na području općine Blato u 2005. godini
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Blato».
Klasa: 021-05/06-03/10
Ur.br:2138/02-02/1-06-1
Blato, 30. ožujka 2006. godine

Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec.Katija Favro

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASRUKTURE I
UREĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U 2005. GOD.
1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA:
Ručno pometanje javnih površina u središtu mjesta, te prikupljanje i odvoz smeća vršilo se
redovno prema «Planu i programu EKO-a d.o.o.», a u ljetnim mjesecima uključena su dva
kamiona na navedenim poslovima. Iznajmljeno vozilo – furgon koristio se za izdvojeno
skupljanje korisnog otpada , a nabavkom vozila – kipera znatno je olakšano prikupljanje
glomaznog otpada i prijevoz osnovnih sredstava i djelatnika. Amortizacija kamiona i kamate
po kreditu Hypo-leasing iznosili su 169.682,32 kn. Temeljem ugovora Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost i Općine Blato o korištenju sredstava fonda za neposredno
sudjelovanje fonda u sufinanciranju prograna sanacije odlagališta komunalnog otpada
izdvojna sredstva od 135.130,00 kn iskorištena su za izradu studije utjecaja na okoliš.
Izdvojenim skupljanjem otpada obuhvaćeno je prikupljanje papira, kartona, metala, plastičnih
boca, akumulatori, otpadne gume, otpadna motorna i jestiva ulja.
Planirano
Ostvareno
a) ručno pometanje javnih površina:
djelatnika 3 x 2016 sati = 6048 sati
135.000,00
135.000,00
b) prikupljanje i odvoz komunalnog otpada:
djelatnika 3 x 2555 sati = 7665 sati

212.000,00

217.000,00

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

6.000,00

6.000,00

d) izdvojeno skupljanje korisnog otpada
djelatnik 1 = 2184 sati

19.000,00

42.000,00

f) utrošak goriva

50.000,00

81.452,52

45.000,00
10.000,00
5.000,00

47.530,66
10.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00

130.000,00

138.974,12

35.000,00

110.270,28

g) održavanje deponija:
djelatnik 1 = 2229 sati
djelatnik - sezonac = 600 sati
djelatnik na dezinsekciji = 40 sati
h) poslovi na pranju središta mjesta
i) kredit kamiona smećare
j) nabavka kontejnera
k) održavanje Plokate

-

5.000,00

l) kredit kamiona kipera

-

24.987,82

i) sanacija odlagališta

-

135.130,00

652.000,00

963.344,74

Ukupno:

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA:
Redovito je vršeno održavanje klupa i prometnih znakova u smislu bojanja i zamjene drvenih
elemenata, te zamjena dotrajalih i postavljanje novih prometnih znakova. Obojani su «ležeći
policajci» ispred škole. Također je izvršena nabavka i postavljanje turističkih tabli;
aluminijskih ogradnih stupića, te se započelo sa postavljenjem oznaka za biciklističke staze.
Planirano
Ostvareno
a) održavanje javnih prometnih površina i
javnih cesta, te okomite i vodoravne signalizacije:
djelatnik 2 = 220 sati

2.500,00

10.000,00

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

26.000,00

26.866,61

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

4.500,00

4.650,00

c) nabavka prometnih znakova i turist.tabli

-

d) nabavka al. ogradnih stupića
Ukupno:

38.659,54
-

21.170,00

33.000,00

101.346,15

3. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA:
Održavanje javno-zelenih površina podrazumjevalo je orezivanje i čišćenje nasada, prolijetno
okopavanje i zalijevanje, košenje travnjaka, obnova i popuna nasada, te sezonska sadnja i
preventivna zaštita lipa od pepelnice i gubara. Zbog kašnjenja u izvršenju I. faze uređenja
Velog parka znatno su smanjeni planirani troškovi za njegovo održavanje. Sa južne strane
zgrade Općne Blato stabla mandarina zamjenjena su novim nasadima cvijeća, i ostalog
ukrasnog bilja.
Planirano
Ostvareno
a) održavanje drvoreda lipa:
djelatnika 3 x 140 sati = 420 sati

9.000,00

9.300,00

26.000,00

26.866,61

c) održavanje dječjeg igrališta:
djelatnika 1 = 120 sata

2.500,00

2.583,00

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

1.500,00

1.550,00

b) održavanje zelenih površina :
djelatnika 2 x 600 sati = 1200 sati

f) održavanje ostalih javnih
zelenih površina, šetališta i staza:

djelatnika 2 x 92 sata = 184 sata
g) potrošnja vode za zalijevanje zelenih površina
h) I. faza uređenja Velog parka
i) sadnja cvijeća i ukrasnog zelenila
Ukupno:

4.000,00

4.132,64

4.000,00

6.443,69

1.198.000,00

30.000,00

15.000,00

53.377,76

1.260.000,00

134.253,70

4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE:
Upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete osiguralo je kontinuirano
funkcioniranje javne rasvjete uključujući podmiru troškova električne energije za
rasvjetljavanje javnih površina. Planirani troškovi el. energije od 390.000,00 kn uključivalo
je nabavku električnog kabela za područje Karbuni-Zaglav, ali ta investicija nije obavljena
preko Općine Blato odnosno Eko-a d.o.o., tako da je značajno manji iznos utrošen za
održavanje javne rasvjete u odnosno na planiranih 464.000,00 kn.
Planirano
Ostvareno
a) održavanje javne rasvjete:
djelatnika 2 x 250 sati = 500 sati

55.000,00

57.522,96

b) nabavka kandelabera

14.000,00

-

5.000,00

7.000,00

c) postavljanje blagdanskog osvjetljenja:
djelatnika 2 x 64 sata = 128 sati
d) troškovi el. energije

Ukupno:

390.000,00

464.000,00

180.226,00

244.748,96

5. ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH KANALA:
Održavanje kišnih slivnika, taložnica i odvodnih kanala vršilo se prema potrebi, a generalno
čišćenje se obavilo prije jesenskih kiša. Na melioracijskim kanalima u blatskom polju
izvršena je dvokratna košnja trave uz redovno čišćenje šiblja i nanosa, uključujući poslove
vodočuvarske službe tokom cijele godine. Za potrebe »Slivnih voda» izvršeno je temeljito
čišćenje tunela Blato-Bristva od šljunka, pijeska, kamenja i sl. nanosa.
Planirano

Ostvareno

3.500,00

3.616,00

b) održavanje taložnica i upojnog bunara na Zlinjama:
djelatnika 3 x 90 sati = 270 sati
6.000,00
c) održavanje jaraka i melioracijskog kanala-polje Blato:

6.200,00

a) održavanje slivnika i odvodnih kanala:
djelatnik 1 = 160 sati

djelatnika 2 x 750 sati = 1500 sati

31.500,00

31.500,00

-

37.000,00

d) čišćenje tunela polje Blato-Bristva
Ukupno:

41.000,00

78.316,00

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

15.500,00

16.016,63

b) sanacija kolnika i pločnika

42.500,00

69.365,00

Ukupno:

58.000,00

85.381,63

7. ODRŽAVANJE GROBLJA:
U 2005. god. dovršena je sječa bršljana na sjevernom ogradnom zidu «Starog groblja».
Na groblju «Sv. Križa» je posađeno deseta sadnica čemprsa i postavljena su 4 brončana
kandelabera i jedan brončani feral, te je ugrađen klima uređaj u mrtvačnici. Također je
uređena unutrašnjost crkve «Sv. Križa» i postavljeno 12 kanta za komunalni otpad na
pojedinim mjestima unutar samog groblja.
Planirano

Ostvareno

a) jedan djelatnik 2010 sati

52.00,00

45.475,47

b) održavanje «Starog groblja» 2 x godišnje

4.000,00

4.000,00

c) nabavka kandelabera i ferala

-

31.750,00

d) klimatiziranje mrtvačnice

-

2.868,85

-

9.889,61
4.982,75

56.000,00

98.966,32

e) unutarnje uređenje crkve Sv. Križa
- materijal
- 2 djelatnika = 220 sati
Ukupno:

8. OSTALO ODRŽAVANJE:
Pod ostalim održavanjem treba istaknuti nabavku malčera na hidrauličnoj ruci za potrebe
košenja trave uz nerazvrstane ceste i melioacijskih kanala, te obnavljanje blagdanske
iluminacije na zvoniku.
Planirano

Ostvareno

208.000,00

281.527,00

b) deratizacija

60.000,00

-

c) dekorativni elementi

10.000,00

25.254,00

6.000,00

6.596,00

f) održavanje plaža

15.500,00

15.500,00

g) najam kemijskih WC-a

17.500,00

8.337,50

a) protupožarna zaštita

d) košarice za smeće

h) nabavka malčera

-

68.634,00

Ukupno:

317.000,00

SVEUKUPNI TROŠKOVI:

2.881.000,00

405.848,50

2.112.206,36 kn

Temeljem gore navedenog obrazloženja vidljivo je da su sveukupni troškovi za održavanje
komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2005. god. zbog kašnjenja u
izvršenju I. faze uređenja «Velog parka» manji od planiranog. S druge strane vidljivo je ako
isključimo stavku

koja se odnosi na uređenje parka da

je zbog povećanja obujma

komunalnih poslova na javnim popršinama i neplaniranja određenih stavki došlo do
povećanja troškova u iznosu od oko 491.000,00 kn od planiranog. Od ukupnih troškova
EKO–a d.o.o. je iz redovnog poslovanja za održavanja komunalne infrastrukture utrošio
615.802,98 kn, Općina Blato 1.297.883,88 kn, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog
uređenja 50.000,00 kn, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 148.519,50 kn.

EKO D.O.O.

5. Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato (Sl.gl. 5/01,1/02, 5/03 i 1/06) Općinsko vijeće
Blato na svojoj 9. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi na
području općine Blato u 2005. godini

I
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi na području
općine Blato u 2005. godini
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Blato».

Klasa: 021-05/06-03/11
Ur.br:2138/02-02/1-06-1
Blato, 30. ožujka 2006. godine

Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec.Katija Favro

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA
PODRUČJU OPĆINE BLATO U 2005. GODINI
Za javne potrebe u kulturi na području općine Blato tijekom 2005. godine
izdvojeno je 962.175,00 kuna. Sredstvima se sufinancirao rad Narodne knjižnice Blato,
programi kulturnih društava i udruga, manifestacije pod pokroviteljstvom Općine
Blato, kao i one izvan pokroviteljstva, te dio sredstava za investicijska ulaganja u
objekte i opremu u kulturi i dio za sredstava za izdavačku djelatnost koja je od
posebnog interesa za općinu Blato.
Dio sredstava potrebnih za financiranje javnih potreba u kulturi u 2005. godini
osiguran je iz Proračuna općine Blato, dok su dio sredstava donacije Ministarstva mora,
turizma, prometa i razvitka, Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti obrazovanja i
športa, te sredstva Županije Dubrovačko-neretvanske.
2. REALIZACIJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2005. GOD.
2.1 Rad ustanova i djelatnosti u temeljnoj kulturi
U financiranju rada Narodne knjižnice Blato u 2005. godini izdvojena su sredstva
u iznosu od 116.000,00 kuna, i to:
- sredstva za plaću djelatnice
kuna;
- sredstva za materijalne troškove
- nabavka knjižne građe

57.165,00
10.031,00 kuna;
48.804,00 kuna.

2.2 Manifestacije pod pokroviteljstvom Općine Blato i ostale manifestacije
Ukupno je za organizaciju manifestacija pod pokroviteljstvom Općine Blato i za
ostale manifestacije u 2005. godini izdvojeno je 437.463,00 kuna, i to.
- Blatsko ljeto
- Blatski tjedan

sredstva u iznosu od
sredstva u iznosu od

291.980,65 kuna
80.530,00 kuna

U 2005. godini Općina Blato iz Proračuna je izdvojila 64.952,35 čime je podržala
organizaciju manifestacija izvan njenog pokroviteljstva, i to:
-

pokladne običaje;
priredbe i obilježavanje značajnih datuma za nacionalnu povijest i kulturu, te
državnih i vjerskih blagdana (Tri kralja, Veliki petak, Uskrs, Uskrsni
ponedjeljak, Prvi svibnja, Tjelovo, Dan hrvatskog sabora, Dan antifašizma,
Blagdan blažene Marije Propetog, Velika Gospa, Sveta Cecilija).

2.3. Financiranje programa kulturnih društava
Za djelovanje kulturnih društava u Blatu u 2005. godini Općina Blato izdvojila je
ukupno 172.593,00 kuna. Struktura doniranih sredstava je sljedeća:
- VU «Kumpanija»
- HGSU «Petar Milat»
- Narodna glazba Blato
- HGU «Sveta Vincenca»
- Župni zbor
- Društvo prijatelja «Vino u tradiciji življenja»
- Radio Blato

38.387,00 kuna;
20.000,00 kuna,
13.000,00 kuna;
13.000,00 kuna;
3.000,00 kuna;
2.000,00 kuna;
83.206,00 kuna.

2.4. Izdavaštvo i informiranje
Za potrebe izdavaštva i informiranja, u koje se ubraja i održavanje službenih
web stranica Općine Blato, potpore u izdavanju Blatskog ljetopisa, časopisa «Tebi
Majko», Zbornika radova sa Znanstvenog skupa, te izdavanje školskih listova i web
stranica Osnovne i Srednje škole u 2005. godini iz proračuna Općine Blato izdvojena
su sredstva u iznosu od 39.665,00 kuna.
2.5. Investicijska ulaganja u objekte i opremu u kulturi
-

Obnova starohrvatskih crkvica
Restauracija koncertnog glasovira
Postavljanje grijanja u crkvi Svih Svetih
Gradska knjižnica Vukovar
Investicijska ulaganja u Radio Blato

2.6. Otkup arhivske građe

20.000,00 kuna;
53.436,00 kuna;
50.000,00 kuna;
20.000,00 kuna;
47.018,00 kuna.

6.000,00 kuna

Općina Blato, u 2005, godini izdvojila je 6.000,00 kuna za otkup znanstvenih
radova i dokumentacije.

TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I IZDVOJENIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
NAZIV PROGRAMA

PLANIRANO
REBALANSOM
117.70,00
57.200,00
10.500,00
50.000,00

IZDVOJENO

450.000,00

437.463,00

295.000,00
90.000,00
65.000,00
175.000,00

291.980,65
80.530,00
64.952,35
172.593,00

IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE

39.000,00

39.665,00

INVESTICIJSKA ULAGANJA
- Obnova starohrvatskih crkvica
- Restauracija koncertnog
glasovira
- Uređenje krovišta crkve Svih
svetih
- Gradska knjižnica Vukovar
- Inv.ulaganja Radio Blato

195.000,00
20.000,00
55.000,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00

190.454,00
20.000,00
53.436,00
50.000,00
20.000,00
47.018,00

OTKUP ARHIVSKE GRAĐE

6.000,00

6.000,00

SVEUKUPNO

982.700,00

962.175,00

TEMELJNA KULTURA
- Plaćanje djelatnika
- Materijalni troškovi
- Nabavka knjižne građe
MANIFESTACIJE POD
POKROVITELJSTVOM OPĆINE
BLATO I OSTALE
MANIFESTACIJE
- Blatsko ljeto
- Blatski tjedan
- Ostale manifestacije
PROGRAMI KULTURNIH
DRUŠTAVA

116.000,00
57.165,000
10.031,00
48.804,00

IZVORI
SREDSTAVA
Proračun
Općine Blato
Ministarstvo
kulture
Proračun
Općine Blato
Vl. i sponzorstvo
Ministarstva
Županija
Proračun
Općine Blato
Proračun
Općine Blato
Proračun
Općine Blato
Ministarstvo
kulture

Proračun
Općine Blato

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

6. Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato (Sl.gl. 5/01,1/02, 5/03 i 1/06) Općinsko vijeće
Blato na svojoj 9. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u odgoju i
obrazovanju na području općine Blato u 2005. godini

I
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju na
području općine Blato u 2005. godini
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Blato».

Klasa: 021-05/06-03/12
Ur.br:2138/02-02/1-06-1
Blato, 30. ožujka 2006. godine

Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec.Katija Favro

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU I
OBRAZOVANJU NA PODRUČJU OPĆINE BLATO U 2005. GODINI
1. UVOD
Odgoj i obrazovanje djece i mladeži u općini Blato organizirano je kroz sljedeće
segmente:
- predškolski odgoj i obrazovanje i briga o djeci;
- osnovnoškolsko obrazovanje;
- osnovno glazbeno školovanje;
- srednješkolsko obrazovanje.
Programom javnih potreba u odgoju i obrazovanju obuhvaćeni su svi segmenti
obrazovanja kao i financiranje visokoškolskog obrazovanja, te investicijska ulaganja u
opremu i objekte vezane za odgoj i obrazovanje. Programom je planirano da se u 2005. god.
za potrebe odgoja i obrazovanja izdvoji 723.000,00 kuna, dok je u protekloj godini za
realizaciju Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju Općina Blato ukupno izdvojila
721.211,00 kuna, a rad djelatnika u Osnovnoj glazbenoj školi financiran je od strane
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
2. REALIZACIJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU
OBRAZOVANJU NA PODRUČJU OPĆINE BLATO U 2005. GOD.

I

2.1. Program u predškolskom odgoju i obrazovanju
U predškolskom odgoju i obrazovanju Općina Blato u 2005. godini sufinancira rad
Dječjih vrtića u ukupnom iznosu od 372.983,00 kn i to:
- Dječji vrtić «Blato»
u iznosu od 252.983,00 kn;
- Dječji vrtić «Marija Petković» u iznosu od 120.000,00 kn.
2.2. Program u osnovnom i srednješkolskom obrazovanju
U protekloj godini Općina Blato podržala je i sufinancirala različite programe
učeničkih natjecanja, smotri i susreta Osnovne i Srednje škole Blato.
Za program osnovnog i srednje školskog obrazovanja u 2005. godini Općina Blato
izdvojila je ukupno 178.878,00 kuna.
2.3. Program u visokoškolskom obrazovanju
Sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata Općina Blato je u protekloj
godini stipendirala studente prema kriteriju Liste prvenstva i najbolje učenike Srednje
škole, te je za realizaciju ove mjere izdvojeno 149.350,00 kuna. Ukupno je stipendirano
18 studenata.
2.4. Program u glazbenom obrazovanju djece i mladeži
Općina Blato je u protekloj godini za realizaciju ovog dijela programa izdvojila
20.000,00 kuna, i to za nabavku glazbenih instrumenata, a Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i sporta financiralo je plaće djelatnika Osnovne glazbene škole.

TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I IZDVOJENIH SREDSTAVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA
JAVNIH
POTREBA
U
ODGOJU
I
OBRAZOVANJU U 2005. GODINI
PROGRAM
PROGRAMI PREDŠKOLSKOG
ODGOJA I OBRAZOVANJA
- Dječji vrtić»Blato»
- Dječji vrtić «M. Petković»
PROGRAM OSNOVNOG I
SREDNJEŠKOLSKOG
OBRAZOVANJ
PROGRAMI
VISOKOŠKOLSKOG
OBRAZOVANJA
PROGRAM GLAZBENE
ŠKOLE
UKUPNO

PLANIRANO
REBALANSOM
373.000,00

IZDVOJENO

253.000,00
120.000,00

252.983,00
120.000,00

180.000,00
150.000,00

372.983,00

IZVORI
SREDSTAVA
Proračun Općine
Blato

178.878,00

Proračun Općine
Blato

149.350,00

Proračun Općine
Blato

20.000,00

20.000,00

723.000,00

721.211,00

Proračun Općine
Blato

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu na
području općine Blato u 2005. godini

I
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu na području općine
Blato u 2005. godini
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Blato».

Klasa: 021-05/06-03/13
Ur.br:2138/02-02/1-06-1
Blato, 30. ožujka 2006. godine

Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec.Katija Favro

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA
PODRUČJU OPĆINE BLATO U 2005. GODINI
1. UVOD
Za javne potrebe u sportu na području općine Blato tijekom 2005. godine iz Proračuna je
izdvojeno 559.108,00 kuna. Sredstva se odnose na investicijsko ulaganje u sportske objekte i
opremu, te na financiranje djelovanja sportskih društava, i to:
- BŠK «Zmaj» (nogomet);
- HGU «Sokol» (gimnastika);
- ŠK «Blato» (šah);
- HPD «Spivnik» (planinarstvo i speologija);
- RD «Pagar» (sportski ribolov);
- ŠSK OŠ Blato gimnastika, stolni tenis, košarka, mali nogomet, šah, planinari;
- ŠSK SS Blato rukomet, mali nogomet, košarka, planinari.
2. REALIZACIJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2005.GOD.
2.1.Djelovanje sportskih društava
Za djelovanje sportskih društava u 2005. godini iz Proračuna Općine Blato
izdvojeno je ukupno 134.741,00 kuna. Struktura izdvojenih sredstava je sljedeća:
- BŠK «Zmaj»
- HGD «Sokol»
- RD «Pagar»
- ŠK «Blato»
- ŠSK OŠ Blato
- ŠSK SŠ Blato
- HPD «Spivnik»

89.241,00 kuna;
12.000,00 kuna;
4.500,00 kuna;
5.000,00 kuna;
5.000,00 kuna;
5.000,00 kuna;
14.000,00 kuna.

2.2.Djelovanja i događanja u sportu za vrijeme manifestacija pod
pokroviteljstvom Općine Blato i promicanje sporta među mladima

-

Općina Blato podržala je događanja u sportu za vrijeme manifestacija pod
pokroviteljstvom Općine Blato, te za njih tijekom 2005. godine izdvojila 11.887,00
kuna, za:
Sportske i rekreacijske programe tijekom Božićnih i novogodišnjih blagdana;
Sudjelovanje i organiziranje natjecanja za vrijeme Tjedna Blata;
Sudjelovanje i organiziranje natjecanja za proslavu Dana zahvalnosti;
Sportske i rekreacijske programe tijekom Blatskog ljeta 2005. god.;
Ostala natjecanja tijekom godine.
2.3. Memorijalni turnir u spomen na Želimira Žanetića
Za organizaciju Memorijalnog turnira u spomen na Želimira Žanetića, Općina
Blato je u 2005. godini iz Proračuna izdvojila 4.241,00 kuna. Sredstva za ovaj turnir
uplaćena su na račun BŠK «Zmaj», i sadržana su u naprijed navedenom iznosu na
poziciji BŠK «Zmaj».
2.4. Investicijska ulaganja

U 2005. godini iz Proračuna je izdvojeno 171.900,00 kn za kupnju građevinskog
zemljišta za izgradnju sportske dvorane, a 230.580,00 kn za izradu projekta, dok je za
nabavku sportske opreme izdvojeno 10.000,00 kuna.
2.5. Izgradnja igrališta u Prigradici
U 2005. godini izgrađeno je otvoreno igrališta u Prigradici za čiju realizaciju je
utrošeno 713.872,00 kuna. Detaljnjije izvješće obrađeno je u sklopu Izvješća o
realizaciji kapitalnih infrastrukturnih projekata na području Općine Blato u 2005.
godini.
TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I IZDVOJENIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2005. GOD.
NAZIV PROGRAMA

FINANCIRANJE PROGRAMA
SPORTSKIH DRUŠTAVA
UKLJUČUJUĆI I
MEMORIJALNI TURNIR
DJELOVANJA I DOGAĐANJA
U SPORTU TIJEKOM GODINE
I PROMICANJE SPORTA
MEĐU MLADIMA
INVESTICIJSKA ULAGANJA
- Otkup zemljišta
- Izrada projekta sportske dvorane
-Sportska oprema
UKUPNO

PLANIRANO
REBALANSOM

IZDVOJENO

IZVORI
SREDSTAVA

135.000,00

134.741,00

Proračun Općine
Blato

20.000,00

11.887,00

Proračun Općine
Blato

416.000,00
175.000,00
231.000,00
10.000,00

412.480,00
171.900,00
230.580,00
10.000,00

Proračun Općine
Blato

571.000,00

559.108,00

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

8. Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato (Sl.gl. 5/01,1/02, 5/03 i 1/06) Općinsko vijeće
Blato na svojoj 9. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa zdravstva i socijalne skrbi na
području općine Blato u 2005. godini

I
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa zdravstva i socijalne skrbi na području
općine Blato u 2005. godini
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Blato».

Klasa: 021-05/06-03/14
Ur.br:2138/02-02/1-06-1
Blato, 30. ožujka 2006. godine

Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec.Katija Favro

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI NA
PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA 2005. GODINU
1. UVOD
Program zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato donosi se sukladno članku 5. i 7.
Zakona o socijalnoj skrbi (NN 73/97), prema kojemu su jedinice lokalne samouprave u svom
proračunu dužne osigurati najmanje 5% tekućih proračunskih prihoda za pružanje pomoći
određenim kategorijama stanovništva koji udovoljavaju kriterijima navedenim u Programu
zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato.
U 2005. godini rebalansom proračuna planirano je za realizaciju Programa zdravstva i
socijalne skrbi, u djelu koji je u nadležnosti Općine Blato, 417.000,00 kuna, dok je iz
Proračuna Općine Blato u 2005. godini za realizaciju Programa zdravstva i socijalne skrbi
izdvojeno 407.756,00 kuna.
2. REALIZACIJA PRAVA I OBLIKA SOCIJALNE SKRBI U SUSTAVU
PROGRAMA ZDRAVSVA I SOCIJALNE SKRBI OPĆINE BLATO U
2005. GODINI
A) Zaštita mladeži (djece, učenika i studenata)

159.944,00 kn

2.1.

Pomoć djeci s posebnim potrebama
U 2005. godini, na temelju podnesenih zahtjeva, iz Proračuna Općine Blato za
pomoći djeci sa posebnim potrebama izdvojeno je 35.593,00 kuna.

2.2.

Olakšice i oslobađanja od plaćanja smještaja djece u predškolske ustanove
Sukladno mjerama Socijalnog programa i Rješenjima Centra za socijalnu skrb
Korčula, Općina Blato u 2005. godini na subvencioniranju oslobađanja od
plaćanja smještaja djece u dječjim vrtićima (u cijelosti ili djelomično) iz
Proračuna je izdvojila ukupno 9.500,00 kuna.

2.3.

Potpore i pomoći studentima i učenicima
Na temelju podnesenih zahtjeva za pomoć u školovanju i studiranju, kao i
pomoć pri kupnji školskih knjiga, u 2005. godini iz Proračuna Općine Blato je
izdvojeno 2.907,00 kuna.

2.4.

Jednokratne novčane potpore za novorođenu djecu
Prema dostavljenim podacima iz Ureda državne uprave, Matičnog područja
Blato, u 2005. godini ukupno je upisano 29 novorođene djece, te je sukladno
mjerama Socijalnog programa za potpore novorođenoj djeci iz Proračuna
ukupno izdvojeno 52.000,00 kuna. Za svako novorođeno dijete po 1000,00
kuna, te za svako daljnje dijete po 1000,00 kuna više.

2.5.

Prigodni poklon za Božićne blagdana
Prigodom Božićnih i novogodišnjih blagdana podijeljeni su darovi djeci do 12.
godina za što je iz Proračuna Općine Blato izdvojeno 59.944,17 kuna.

2.6.

Potpore Savjetovalištu, udrugama i programima koji se bave problemom
ovisnosti
Za realizaciju Programa borbe protiv ovisnosti na području Općine Blato i za
rad Savjetovališta za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u Blatu, iz
Općinskog proračuna u protekloj godini izdvojeno je sredstava u visini
12.382,00 kuna.

B) Zaštita obitelji i starijih osoba

120.430,00 kn

2.7.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
Na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb, u 2005. godini Općina Blato
sudjelovala je u pružanju pomoći u podmirenju troškova stanovanja
korisnicima pomoći za uzdržavanje, u ukupnom iznosu od 13.934,00 kuna.
Na temelju naputka Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u troškove
stanovanja uključuju se i troškovi ogrijeva koji se jednom godišnje isplaćuju
obitelji ili samcu koji ispunjavaju propisane uvjete. Tako se u 2005. godini iz
Proračuna za troškove ogrijeva izdvojilo 7.320,00 kuna, od čega je 3.520,00 kn
refundirano iz Županijskog proračuna.

2.8.

Uvećani oblik pomoći za uzdržavanje
U 2005. godini općina Blato isplaćivala je uvećani oblik pomoći za
uzdržavanje korisnicima pomoći za uzdržavanje Centra za socijalnu skrb
Korčula.
Sukladno Socijalnom programu, za realizaciju navedene mjere iz Proračuna je
izdvojeno 7.252,70 kuna.

2.9.

Jednokratne novčane pomoći
Na temelju podnesenih zahtjeva Općinsko poglavarstvo odobrilo je u protekloj
godini jednokratne novčane pomoći obiteljima, starijima, bolesnima i
invalidnim osobama (u obliku novčane pomoći ili podmirenjem priloženih
računa), a koji imaju prebivalište na području općine Blato, ukupno u iznosu
od 96.686,00 kuna.
Također, u sklopu ove mjere Općina Blato je prigodom Božićnih blagdana
svim građanima koji imaju više od osamdeset godina, njih ukupno 222, uručila
prigodan poklon bon u visini 100,00 kuna, a za 21 osobu koje imaju više od 90
godina i prigodan poklon paket.

2.10.

Plaćanje računa javnih komunalnih poduzeća
U 2005. godini, na temelju pristiglih zahtjeva i priložene dokumentacije,
Općina Blato preuzela je obvezu podmirenja računa javnih komunalnih
poduzeća, kao i obvezu podmirenja potrošnje električne energije samcima ili
obitelji sa minimalnim ili nikakvim primanjima. Za realizaciju ove mjere iz
Proračuna je izdvojeno 7.664,0 kuna.

2.11.

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
U 2005. godini nije bilo podnesenih zahtjeva za oslobađanje od plaćanja
komunalne naknade.

2.12.

Oslobađanje od plaćanja poreza na tvrtku
U 2005. godini za oslobađanjem od obveze poreza na tvrtku nije bilo
podnesenih zahtjeva.

2.13.

Društvo dobrovoljnih davatelja krvi
U 2005. godini Općina Blato je isplatila 9.000,00 kuna Društvu dobrovoljnih
davatelja krvi.

2.14.

Program socijalno-poticajne stanogradnje
U 2005. godini nije bilo izdvojenih sredstava za socijalno-poticajnu
stanogradnju, jer se od iste odustalo zbog smanjenja broja zainteresiranih.

2.15.

Hitna medicinska služba
Tekuće donacije Domu zdravlja

106.000,00 kn
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

9. Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato (Sl.gl. 5/01,1/02, 5/03 i 1/06) Općinsko vijeće
Blato na svojoj 9. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o prihvaćanju Izvješća o naplato općinskih poreza u 2005.
godini

I

Prihvaća se Izvješće o Izvješća o naplati općinskih poreza u 2005. godini

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

Klasa: 021-05/06-03/15
Ur.br:2138/02-02/1-06-1
Blato, 30. ožujka 2006. godine

Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec.Katija Favro

IZVJEŠĆE O NAPLATI OPĆINSKIH POREZA U 2005. GODINI
Temeljem Odluke o općinskim porezima, obveza je Jedinstvenog upravnog odjela-Odjeljka
općinske uprave i samouprave Općine Blato dostaviti poreznim obveznicima slijedeća rješenja:
a) rješenje o razrezu poreza na tvrtku;
b) rješenje o razrezu poreza na kuće za odmor;
c) rješenje o razrezu poreza na korištenje javnih površina;
d) rješenje o razrezu poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine;
POREZ NA TVRTKU
Jedinstveni upravni odjel-Odjeljak općinske uprave i samouprave Općine Blato izdao je 148
rješenja obveznicima poreza na tvrtku, te je očekivani prihod na temelju izdanih rješenja iznosio
130.780 kuna. Prema izdanim rješenjima za 2005. godinu uplatilo je 124 poreznih obveznika
(83,78%), što je dalo prihod od 117.593,74 kuna ili 89,92%. Dakle, prema rješenjima za 2005. godinu,
uplatu nije izvršilo 24 obveznika, što predstavlja potraživanje u visini od 13.186,26 kuna, odnosno
10,08%.
Ukupno ostvareni prihod temeljem poreza na tvrtku u proračunu za 2005. godini iznosio je
158.903,07 kuna.
Razliku između ostvarenog prihoda na temelju izdanih rješenja za 2005. godinu i ukupno
ostvarenog prihoda po osnovi poreza na tvrtku u visini od 41.309,33 kuna čini naplata potraživanja
temeljem rješenja o razrezu poreza na tvrtku za 2004. godinu.(stanje potraživanja temeljem poreza na
tvrtku na dan 1. siječnja 2005. godine iznosilo je 66.357,07 kuna). U tijeku 2005. godine izvršen je
otpis potraživanja temeljem poreza na tvtku u visini od 2.406,14 kuna.
Sukladno svemu naprijed navedenom, stanje potraživanja temeljem poreza na tvrtku na dan
31. prosinca 2005. godine iznosi 35.827,86 kuna, od čega potraživanja iz ranijih godina iznose
22.641,60 kuna (63,20%), a na potraživanja iz 2005. godine 13.186,26 kuna (36,80%).
Potraživanja
na dan 1.
siječnja 2005.
godine
1

66.357,07

Otpis
potraživanja

Rješenja
u
2005. godini

Ukupna
potraživanja

Ukupno
naplaćeno

% realizacije
(5:4x100)

(1-2+3)
2

3

4

5

2.406,14 130.780,00 194.730,93 158.903,07

6

81,60

Potraživanje
na dan 31.
prosinca
2005. godine
(4-5)
7

35.827,86

POREZ NA KUĆE ZA ODMOR
Jedinstveni upravni odjel-Odjeljak općinske samouprave i uprave tijekom ljetnih mjeseci
2005. godine izdao je 381 Rješenja o razrezu poreza na kuće za odmor i to:
a) 258 rješenja za vlasnike vikendica sa mjestom prebivališta izvan Blata;
b) 123 rješenja za vlasnike vikendica sa mjestom prebivališta u Blatu;
Očekivani prihod po rješenjima za vlasnike vikendica sa mjestom prebivališta izvan Blata
iznosio je 200.555,10 kuna. Prema izdanim rješenjima za 2005. godinu, uplatilo je 192 poreznih
obveznika (74,42%) što je dalo prihod od 149.909,60 kuna (74,75%). Dakle, prema rješenjima za
2005. godinu, uplatu nije izvršilo 66 obveznika, što predstavlja potraživanje u visini od 50.645,50
kuna, odnosno 25,25%.
Očekivani prihod po rješenjima za vlasnike vikendica sa mjestom prebivališta u Blatu iznosio
je 31.636,90 kuna. Prema izdanim rješenjima za 2005. godinu, uplatilo je 102 poreznih obveznika
(82,93%) što je dalo prihod od 25.916,90 kuna (81,92%). Dakle, prema rješenjima za 2005. godinu,
uplatu nije izvršio 21 obveznik, što predstavlja potraživanje u visini od 5.720,00 kuna, odnosno
18,08%.

Ukupno ostvareni prihod temeljem poreza na kuće za odmor u proračunu Općine Blato za
2005. godinu iznosio je 286.661,95 kuna.

Razliku između ostvarenog prihoda na temelju izdanih rješenja za 2005. godinu i
ukupno ostvarenog prihoda po osnovi poreza na kuće za odmor u visini od 110,835,45 kuna
čini naplata potraživanja temeljem rješenja o razrezu poreza na kuće za odmor iz ranijih
godina. (stanje potraživanja temeljem poreza na kuće za odmor na dan 1. siječnja 2005.
godine iznosilo je 237.744,75 kuna).
Sukladno svemu naprijed navedenom, stanje potraživanja temeljem poreza na kuće za odmor
na dan 31. prosinca 2005. godine iznosi 161.309,06 kuna., od čega se na potraživanja iz ranijih godina
odnosi 104.943,56 (65,06% ukupnih potraživanja), te na potraživanja iz 2005. godine 56.365,50 kuna
ili 34,94% ukupnih potraživanja.
Za naprijed navedena dugovanja iz ranijih godina dijelom je proveden postupak zabilježbe na
nekretnine, nakon čega je manji broj obveznika podmirio svoja dugovanja. Postupak prisilne naplate
za dugovanja iz 2005. godine u tijeku.
Potraživanja Otpis
na dan 1. 2005.
godin
siječnja
2005.
godine
1
2

u Rješenje u Ukupna
Ukupno
2005.
potraživanja naplaćeno
godini
(1-2+3)
3

4

%
realizacije
(5:4x100)

5

6

237.744,75 21.965,74 232.192,00 447.971,01 286.661,95

Potraživanje
na dan 31.
prosinca
2005.
godine (4-5)
7

161.309,06
63,99

POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
Jedinstveni upravni odjel-Odjeljak općinske samouprave i uprave tijekom 2005. godine izdao
je 9 Rješenja o razrezu poreza na korištenje javnih površina, te je po toj osnovi očekivani prihod
iznosio 10.359,93 kuna. Prema izdanim rješenjima za 2005. godinu, uplatilo je 7 poreznih obveznika
(77,77%) što je dalo prihod od 8.118,41 kuna (78,36%). Dakle, prema izdanim rješenjima za 2005.
godinu, uplatu nije izvršilo 2 obveznika, što predstavlja potraživanje u visini od 2.241,52 kuna,
odnosno 21,64%.
Ukupno ostvareni prihod temeljem poreza na korištenje javnih površina u Proračunu Općine
Blato za 2005. godinu iznosi 12.369,11 kuna, što znači da se razlika u odnosu na naplaćeni prihod
temeljem rješenja za 2005. godinu u iznosu od 4.250,00 kuna, odnosi na podmiru dugovanja iz ranijih
godina. (stanje potraživanja temeljem poreza na korištenje javnih površina na dan 1. siječnja 2005.
godine iznosilo je 15.697,95 kuna).
Sukladno svemu naprijed navedenom, stanje potraživanja temeljem poreza na korištenje
javnih površina na dan 31. prosinca 2005. godine iznosi 13.688,77 kuna, od čega se na potraživanja iz
tekuće godine odnosi 2.241,52 (16,37% ukupnih potraživanja), te na potraživanja iz ranijih godina
11.447,25 kuna (83,63% ukupnih potraživanja), od čega je dio dugovanja (4.500 kuna) podmiren u
siječnju 2006. godine.

Potraživanja na Rješenje
u Ukupna
dan 1. siječnja 2005. godini
potraživanja
2005. godine
(1+2)

Ukupno
naplaćeno

%
realizacije
(4:3x100)

1
15.697,95

2
10.359,93

3
26.057,88

4
12.369,11

5
47,46

Potraživanje
na dan 31.
prosinca
2005.
godine (3-4)
6
13.688,77

POREZ NA NEKORIŠTENE PODUZETNIČKE NEKRETNINE
Jedinstveni upravni odjel-Odjeljak općinske samouprave i uprave tijekom 2005. godine izdao
je 2 Rješenja o razrezu poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine te je po toj osnovi očekivani
prihod iznosio 57.885,00 kuna. Prema izdanim rješenjima za 2005. godinu, uplatio je 1 porezni
obveznik (50%) što je dalo prihod od 28.942,50 kuna (50,00%). Dakle, prema izdanim rješenjima za
2005. godinu, uplatu nije izvršio 1 obveznik, što predstavlja potraživanje u visini od 28.942,50 kuna,
odnosno 50%.
Za navedeno potraživanje proveden je postupak zabilježbe nad nekretninom, kao i za
nepodmirenu obvezu za prethodnu godinu, dakle u cjelokupnom iznosu potraživanja od 57.885,00
kuna, koje su potraživanje uvećava za zakonske zatezne kamate.
Potraživanja na Rješenje
u Ukupna
dan 1. siječnja 2005. godini
potraživanja
2005. godine
(1+2)

Ukupno
naplaćeno

%
realizacije
(4:3x100)

1
28.942,50

2
57.885,00

3
86.827,50

4
28.942,50

5
33,33

Potraživanje
na dan 31.
prosinca
2005.
godine (3-4)
6
57.885,00

POREZ NA POTROŠNJU
Porez na potrošnju je općinski porez kojeg su vlasnici ugostiteljskih objekata na području
općine Blato u 2005. godini plaćali po stopi od 3% prodajne cijene pića bez poreza na dodanu
vrijednost. Porez na potrošnju obračunavaju i uplaćuju sami porezni obveznici temeljem ostvarenog
prometa iz poslovnih knjiga.
Temeljem Odluke o općinskim porezima (Sl.gl. 4/01), porezni obveznici dužni su izvršiti
prijavu poreza na potrošnju Odjeljku općinske samouprave. Ostvareni prihod temeljem poreza na
potrošnju za 2005. godinu iznosio je 53.923,84 kuna i to kako slijedi:
Red.
Broj

Porezni obveznik

1

2

1
2.

Blato 1902 d.d.
Caffe bar “Korner”-Sani
Kapor
Caffe bar “Marko”-Dinko
Telenta
Restoran “Zlinje”-Zlatko
Bačić
Caffe bar “Mare”
Caffe
bar
“Zg”-Juraj
Bosnić
Zalogajnica
“Daso”Markica Farčić
Zlinje d.o.o.
Ugost. Obrt „Maestral“
Pizzeria “Franulović Danny

3.
4.
5
6.
7.
*8.
*9.
*10.

Osnovica za
obračuniskazani
promet
u
2004. godini

Osnovica
za
obračuniskazani
promet u
2005.
godini

4

Obračunat Uplaćena
a
svota svota (kn)
(kn)
(4 x 3%)

5

310.455,61 424.710,19
189.472,71 249.007,43

6

12.742,58
7.470,97

11.257,50
6.820,67

192.893,70

200.706,26

6.021,79

4.878,30

277.241,85

186.179,86

5.585,39

9.313,48

144.649,87 156.765,66
128.165,84 143.721,63

4.703,44
4.312,08

9.278,13
3.849,47

71.496,85

80.915,91

***
***
***

68.639,67
53.140,33
38.998,43

2.427,72
2059,19
1.594,21
1.170,07

2.632,30
1.922,70
***
-

*11.
*12.
*13.
14.
*15.
*16.
*17.
*18.
*19.
*20.
*21.
*22.
*23.
24.

Disco-club Twister
Caffe bar “Club 48”-Ivan
Šeparović
Bistro
Prigradica-Diana
Jandrić
Ugost.obrt
“Pansion
Prigradica”
Caffe bar Chihuahua
Gostiona “Kraljević” Katija
Sardelić
Konoba Mediteraneo
Restoran “Gršćica” Ivan
Boroe
Restoran Prižba-Visko Loje
Čerin
grill-Marko
Donjerković
Fast food As
Bačić Silvana
Tulić Franko
Caffe bar “Pink Panter”Slavica Bačić
UKUPNO

21.388,88
228.920,77

34.432,67
26.925,67

1.032,98
807,77

637,23
***

18.416,82

21.748,49

652,52

652,53

***

21.717,00

651,51

***

***
14.754,19

19.846,35
18.477,49

595,45
554,38

595,45
554,38

12.068,79
***

15.528,11
15.345,13

465,89
460,40

465,89
***

12.579,41
13.498,40

11.293,54
11.042,00

338,84
331,26

***
619,95

***
4.583,87
***
***

8.877,78
7.003,97
6.767,66
***

266,36
210,14
203,05
***

219,06
23,75
203,05
***
53.923,84

Napomena:
*Ugostiteljski objekti koji nisu poslovali tijekom cijele 2005. godine. Kod obveznika kod
kojih je uplata veća od obračunatog iznosa, ista se odnosi na podmiru dugovanja iz prethodne godine.

Po raspravi o općinskim porezima, Općinsko poglavarstvo na svojoj 20. sjednici održanoj 21.
ožujka 2006. godine donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K
I
Zadužuje se Odjeljak općinske uprave i samouprave provesti postupak prisilne naplate za sva
nenaplaćena potraživanja temeljem poreza na tvrtku, poreza na kuće za odmor, poreza na korištenje
javnih površina.
II
Kod poreznih obveznika kod kojeg taj postupak nije moguće provesti, potrebno je
istovremeno sa provedbom prisilne naplate vršiti zabilježbu ne nekretnine putem Općinskog suda u
Korčuli.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO BLATO

10.

Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato (Sl.gl. 5/01,1/02, 5/03 i 1/06) Općinsko
vijeće Blato na svojoj 9. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade,
komunalnog doprinosa i komunalnog priključka u 2005. godini

I
Prihvaća se Izvješće o Izvješća o naplati komunalne naknade, komunalnog
doprinosa i komunalnog priključka u 2005. godini

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

Klasa: 021-05/06-03/16
Ur.br:2138/02-02/1-06-1
Blato, 30. ožujka 2006. godine

Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec.Katija Favro

IZVJEŠĆE O NAPLATI KOMUNALNE NAKNADE, KOMUNALNOG DOPRINOSA
I KOMUNALNOG PRIKLJUČKA
KOMUNALNA NAKNADA
Tijekom 2005. godine Odjeljak za gospodarenje prostorom vršio je naplatu komunalne
naknade temeljem Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Općine Blato br. 3/00).
Komunalna naknada plaća se na žiro račun Proračuna Općine Blato i koristi se sukladno
Programu održavanja komunalne infrastrukture za slijedeće djelatnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

odvodnja atmosferskih voda,
održavanje javnih površina,
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja,
javna rasvjeta.

Jedinstveni upravni odjel, Odjeljak za gospodarenje prostorom komunalnu naknadu za
domaćinstva obračunava dva puta godišnje, a za vikendice, iznajmljivače i poslovne prostore
jednom godišnje množenjem obračunske jedinice – boda, koeficijentom zone, koeficijentom
namjene te površinom objekta.
U ožujku 2005. godine (prvi period) za domaćinstva upućeno je 805 uplatnica
komunalne naknade, te je očekivani prihod prema izdanim uplatnicama iznosio 67.279,27
kuna. Ukupno je uplaćeno 53.964,29 kuna ili 81,70 %.
U kolovozu 2005. godine za domaćinstva (drugi period) upućeno je 797 uplatnica
komunalne naknade, te je očekivani prihod prema izdanim uplatnicama iznosio 64.033,53
kuna. Ukupno je uplaćeno 45.909,71 kuna ili 71,70 %.
U kolovozu 2005. godine (za 2005 godinu), vlasnicima vikendica za domaćinstva
ukupno je upućeno 293 uplatnice. Očekivani prihod iznosio je 43.740,17 kuna, uplaćeno je
32.897,93 kune odnosno 75,22 %. Također je privatnim iznajmljivačima (komunalna naknada
za prostor koji se iznajmljuje) upućeno 116 Rješenja. Očekivani prihod po izdanim
Rješenjima iznosio je 58.952,40 kuna, a ukupno je uplaćeno 46.069,12 kuna ili 78,15%.
U 2005. godini ukupno je upućeno 110 Rješenja komunalne naknade za poslovne
prostore, čija potraživanja iznose 151.984,34 kuna, a uplaćeno je ukupno 126.586,75 kuna ili
83,29%.
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda na temelju izdanih Rješenja (uplatnica) za 2005.
godinu i ukupno ostvarenih prihoda po osnovi komunalne naknade u visini 26.276,57 kuna
čini naplata potraživanja temeljem zaduženja iz ranijih godina.

REKAPITULACIJA:
-

ukupna zaduženja po izdanim Rješenjima (uplatnicama) po osnovi kom.naknade za
2005. iznose 385.989,56 kn
ukupna zaduženja po osnovi komunalne naknade za 2005 godinu uključujući i
zaduženja iz ranijih godina iznose: 519.291,72 kuna
ukupna naplata temeljem izdanih Rješenja za 2005. godinu iznosi: 305.427,80 kuna
naplaćeno temeljem potraživanja iz ranijih godina 26.276, 57 kuna
ukupno naplaćeno po osnovi komunalne naknade na dan 31.12.2005. godine
331.704,37 kuna
ukupna potraživanja na dan 31. 12.2005. godine 187.587,35 kuna
Potraživanje
na dan
01.01. 2005

Ukupna
potraž. u
2005. g

Ukupna
potraživanja
po izdanim
Rješenjima

Ukupno
naplaćeno
u 2005. g

%realizac.
uključujući
dug iz
ranij.. god.

Potraživ.
na dan 31.
XII 2005.
g

1
133.302,01

2
519.291,72

3
385.989,56

4
331.704,37

5
63,88%

6
187.587,35

KOMUNALNI DOPRINOS
Temeljem članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03
i 82/04), Općinsko vijeće Blato donijelo je Odluku o komunalnom doprinosu ( Službeni
glasnik Općine Blato br. 1/01, 6/03 I 6/04) kojim se financira izgradnja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture prema Programu rada Općinskog poglavarstva.
Komunalni doprinos plaćaju vlasnici građevinskih zemljišta koji grade novi, odnosno
dograđuju ili nadograđuju postojeći objekt, a izračunava se množenjem ukupnog obujma
građevine i koeficijenta komunalnog doprinosa.
U protekloj godini izdano je ukupno 25 rješenja komunalnog doprinosa čija
potraživanja iznose 227.599,47 kuna. Ukupno je realizirano 181.093,97 kuna ili 79,57% .
Razlika uprihođenih i potraživanih sredstava po izdatim rješenjima u iznosu 46.505,50 kuna
tj 20,43% odnosi se na rješenja za koje još nije izdana građevna dozvola i na obročnu naplatu.
KOMUNALNI PRIKLJUČAK
Temeljem članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03
i 82/04), krajem 2001. godine donesena je Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu,
te se od 01. siječnja 2002. godine započelo s naplatom komunalnog priključka.
Naknada za komunalni priključak prihod je Općine Blato namijenjen za financiranje
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Osnova za obračun komunalnog priključka je promjer vodomjera i vrijednost
obračunske jedinice – boda.
U 2005. godini ukupno je izdano 27 rješenja komunalnog priključka čija potraživanja
iznose 14.125,00 kuna, a uplaćeno je 14.125,00kuna tj. 100%.

Raspravljajući o Izvješću o komunalnoj naknadi, komunalnom doprinosu i komunalnom
priključku, Općinsko poglavarstvo na svojoj 20. sjednici održanoj 21. ožujka 2006. godine
donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

I
Zadužuje se Odjeljak za gospodarenje prostorom provesti postupak prisilne naplate
komunalne naknade i komunalnog doprinosa.

II
Kod poreznih obveznika kod kojih taj postupak nije moguće provesti, potrebno je
izvršiti zabilježbu nekretnine putem Općinskog suda u Korčuli.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

11.

Na temelju članka 6.,8. i 29. Statuta Općine Blato (sl. glasnik 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) i
članka 24. Odluke o javnim priznanjima Općine Blato (Sl. gl. 2/94 i 2/95) Općinsko vijeće
Blato na svojoj 9. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o dodjeli Zlatnog grba
Općine Blato
I

Dodjeljuje se Zlatni grb Općine Blato za 2005. godinu pojedinačno gospodinu Petru
Buškariolu kao izraz priznanja za životni put i djelo posvećeno radu s djecom, te
doprinos kulturnom i športskom životu Blata.

II.

Zlatni grb Općine Blato uručit će se, sukladno odredbama Odluke o javnim
priznanjima Općine Blato, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Blato 27. travnja
2006. godine.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom
glasniku Općine Blato".

Klasa: 021-05/06-03/17
Ur.br:2138/02-02/1-06-1
Blato, 30. ožujka 2006. godine
Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec.Katija Favro

12. Na temelju članka 6., 8. i 29. Statuta Općine Blato (sl. glasnik 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) i
članka 24. Odluke o javnim priznanjima Općine Blato (Sl. gl. 2/94 i 2/95) Općinsko vijeće
Blato na svojoj 9. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o dodjeli Zlatnog grba
Općine Blato
I

Dodjeljuje se Zlatni grb Općine Blato Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Blato kao
skupno priznanje i zahvalnost svim članovima za dugogodišnji rad i djelovanje na
zaštiti ljudi i imovine na području Općine Blato i otoka Korčule.

II.

Zlatni grb Općine Blato uručit će se, sukladno odredbama Odluke o javnim
priznanjima Općine Blato, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Blato 27. travnja
2006. godine.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom
glasniku Općine Blato".

Klasa: 021-05/06-03/18
Ur.br:2138/02-02/1-06-1
Blato, 30. ožujka 2006. godine
Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec.Katija Favro

13. Na temelju članka 6.,8. i 29. Statuta Općine Blato (sl. glasnik 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) i
članka 24. Odluke o javnim priznanjima Općine Blato (Sl. gl. 2/94 i 2/95) Općinsko vijeće
Blato na svojoj 9. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o dodjeli Srebrnog grba
Općine Blato

I

Dodjeljuje se Srebrni grb Općine Blato Tonču Andrijiću kao priznanje za osvojeno 1.
mjesto na državnom natjecanju u tehničkoj mehanici u 2005. godini.

II.

Srebrni grb Općine Blato uručit će se, sukladno odredbama Odluke o javnim
priznanjima Općine Blato, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Blato 27. travnja
2006. godine.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom
glasniku Općine Blato".

Klasa: 061-01/06-01/19
Ur. broj: 2138/02-02/1-06-24
Blato, 30. ožujka 2006. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA
Dipl. oec. Katija Favro, v.r.

14. Na temelju članka 6.,8. i 29. Statuta Općine Blato (sl. glasnik 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) i
članka 24. Odluke o javnim priznanjima Općine Blato (Sl. gl. 2/94 i 2/95) Općinsko vijeće
Blato na svojoj 9. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o dodjeli Srebrnog grba
Općine Blato
I

Dodjeljuje se Srebrni grb Općine Blato Željanu Juretiću kao priznanje za proglašenje
najboljim učenikom Dalmacije u 2005. godini.

II.

Srebrni grb Općine Blato uručit će se, sukladno odredbama Odluke o javnim
priznanjima Općine Blato, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Blato 27. travnja
2006. godine.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom
glasniku Općine Blato".

Klasa: 061-01/06-01/20
Ur. broj: 2138/02-02/1-06-25
Blato, 30. ožujka 2006. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA
dipl. oec. Katija Favro, v.r.

15. Na temelju članka 6.,8. i 29. Statuta Općine Blato (sl. glasnik 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) i
članka 24. Odluke o javnim priznanjima Općine Blato (Sl. gl. 2/94 i 2/95) Općinsko vijeće
Blato na svojoj 9. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o dodjeli Srebrnog grba
Općine Blato

I

Dodjeljuje se Srebrni grb Općine Blato učeničkoj tvrtci Srednje škole Blato «Olives»
d.d., kao skupno priznanje svim učenicima na postignutim rezultatima i doprinosu u
predstavljanju Republike Hrvatske, a prije svega u promicanju Blata i otoka Korčule.

II.

Srebrni grb Općine Blato uručit će se, sukladno odredbama Odluke o javnim
priznanjima Općine Blato, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Blato 27. travnja
2006. godine.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom
glasniku Općine Blato".

Klasa: 061-01/06-01/21
Ur. broj: 2138/02-02/1-06-26
Blato, 30. ožujka 2006. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA
dipl. oec. Katija Favro, v.r.

16.

Temeljem članka 75. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato br. 5/01,
1/02, 7/03 i 1/06), Općinsko vijeće Općine Blato na svojoj 9. sjednici održanoj 30. ožujka
2006. godine donosi

ZAKLJUČAK

I
Prihvaća se Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko – neretvanske
županije sa prihvaćenim primjedbama koje se odnose na područje općine Blato.

II
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel ovaj Zaključak uputiti Dubrovačko neretvanskoj županiji – Povjereniku Vlade Republike Hrvatske u Dubrovačko - neretvanskoj
županiji.

III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Blato».

Klasa:021-05/06-03/22
Ur. Broj:2138/02-02/1-06-1
Blato, 30.prosinca 2006. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
dipl. o.e.c. Katja Favro, v. r.

