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Službeni glasnik Općine Blato – 1/07 – 1. ožujka 2007.
1. Temeljem članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
33/01, 60/01 i 129/05), te članka 29. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06)
Općinsko vijeće Blato na svojoj 16. sjednici održanoj 1. ožujka 2007. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Blato
Članak 1.
U Odluci o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Blato (Sl.
gl. 4/02 i 1/06) mijenja se točka II. ORGANIZACIJA I DJELOKRUG OPĆINSKE
UPRAVE na način da se u članku 6. stavak 2. pod B. ODJELJCI mijenja podstavak 2.
“Odjeljak općinske uprave i samouprave” i glasi:
“2. Odjeljak za financije i proračun”.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku
Općine Blato”.

Klasa: 021-05/07-02/01
Ur.broj: 2138/02-02/1-07-01
Blato, 1. ožujka 2007. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
dipl. oec. Katija Favro, v.r.
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2. Na temelju članka 29. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko
vijeće Općine Blato na svojoj 16. sjednici održanoj 1. ožujka 2007. godine donijelo je
ODLUKU
o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja dužnosnika, te službenika i
namještenika Općine Blato kojima se sredstva osiguravaju u općinskom proračunu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se koeficijenti za određivanje plaće i drugih primanja
dužnosnika, službenika i namještenika kojima se sredstva osiguravaju u proračunu
Općine Blato.
Članak 2.
Vrijednost koeficijenta složenosti poslova za izračun plaće dužnosnika koji poslove
obavlja profesionalno utvrđuje se kako slijedi:
• Općinski načelnik
2,58
Članak 3.
Vrijednosti koeficijenta složenosti poslova za izračun naknade dužnosnicima koji poslove
ne obavljaju profesionalno utvrđuje se kako slijedi:
• Predsjednik Općinskog vijeća
0,42
• Potpredsjednik Općinskog vijeća
0,17
• Zamjenik načelnika
0,42
• Član Općinskog poglavarstva
0,35
• Vijećnici za nazočnost na sjednicama Općinskog vijeća
0,035
Članak 4.
Vrijednosti koeficijenta složenosti poslova za službenike i namještenike Jedinstvenog
upravnog odjela utvrđuju se kako slijedi:
• Pročelnik - Tajnik (VSS)
1,71
• Voditelj odjeljka (VSS)
1,54
• Stručni suradnik (VSS)
1,44
• Viši upravni referent (VŠS)
1,19
• Voditelj službe Doma kulture (SSS)
1,04
• Komunalni redar (SSS)
0,80
• Čistačica za održavanje prizemlja
Doma kulture (NSS)
0,57
• Čistačica za održavanje I. kata
Doma kulture - domaćica (NSS)
0,63

3

Službeni glasnik Općine Blato – 1/07 – 1. ožujka 2007.
Članak 5.
Vrijednost koeficijenta složenosti poslova za službenika u Narodnoj knjižnici Općine
Blato koji se financira iz sredstava Općinskog proračuna utvrđuje se kako slijedi:
• Knjižničar (SSS)
0,90
Članak 6.
Mjesečna plaća odnosno naknada za dužnosnike, službenike i namještenike iz članka 2.,
3. , 4. i 5. ove Odluke utvrđuje se množenjem pripadajućeg koeficijenta s osnovicom koju
utvrdi Općinsko poglavarstvo, a koja ne može biti niža od osnovice koja se primjenjuje za
državne službenike i namještenike.
Iznos plaće Načelnika, te službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i
Narodnoj knjižnici Općine Blato uvećava se za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog
staža, ali najviše do 20%.
Članak 7.
Općinski načelnik, te službenici i namještenici iz članka 4. i 5. ove Odluke imaju pravo
na naknadu prijevoza troškova na službenom putu, naknadu troška noćenja na službenom
putu, naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, naknadu za korištenje privatnog auta
u službene svrhe, na isplatu nagrada (božićnica, naknada za godišnji odmor, jubilarna
nagrada), dar djetetu do 15 godina starosti, otpremnine za odlazak u mirovinu i dr.
sukladno Zakonu o porezu na dohodak (NN 177/04) i Pravilniku o porezu na dohodak
(NN 95/05 i 96/06).
Članak 8.
Obračun i isplata plaće Općinskog načelnika, službenika i namještenika vrši se mjesečno
za protekli mjesec.
Obračun i isplata naknade dužnosnicima iz članka 3. ove Odluke vrši se tromjesečno,
osim za vijećnike jednom godišnje.
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima za određivanje plaće i
drugih primanja dužnosnika i djelatnika Općine Blato, kojima se sredstva osiguravaju u
općinskom proračunu (Sl. gl. 1/96).
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Blato».
Klasa: 021-05/07-02/02
Ur. broj: 2138/02-02/1-07-01
Blato, 1. ožujka 2007. godine
Predsjednica Općinskog vijeća
dipl. oec. Katija Favro, v.r.
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3. Na temelju članka 23. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03,

82/04, 178/04), Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun
komunalnog doprinosa (NN br. 23/00) i članka 28. Statuta Općine Blato (Sl. gl. br.
5/01,1/02, 7/03 i 1/06), Općinsko vijeće Općine Blato na svojoj 16. sjednici održanoj 01.
ožujka 2007. godine, donijelo je
ODLUKU
O KOMUNALNOM DOPRINOSU
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i mjerila za plaćanje komunalnog doprinosa
radi sudjelovanja u financiranju komunalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
u skladu sa Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Blato («Službeni
glasnik Općine Blato» br. 3/97).
Članak 2.
Pod gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u smislu ove Odluke,
podrazumijeva se građenje novih, te rekonstrukcija i sanacija postojećih objekata i
uređaja komunalne infrastrukture potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti.
Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (javne površine,
nerazvrstane ceste, groblja i javna rasvjeta) financira se iz:
1.
2.
3.
4.

komunalnih doprinosa;
proračuna jedinice lokalne samouprave;
donacija i
drugih izvora utvrđenih posebnim propisima
Članak 3.

Obujam građevine za izračun komunalnog doprinosa utvrđuje se u m3
(prostornim metrima) kao stvarna zapremina, odnosno zbroj zapremina pojedinih dijelova
građevine koji su zatvoreni tj. omeđeni s vanjske strane, uvećano za zapreminu dijelova
te građevine koji nisu zatvoreni, ali su natkriveni i omeđeni prema van.
Zapremina građevine iz stavka 1. ovog članka izračunava se prema podacima iz
projektne dokumentacije na osnovi koje se donosi akt temeljem kojeg se može graditi
predmetna građevina.
Članak 4.
Općinsko vijeće Općine Blato na temelju Programa mjera za unapređenje
stanja u prostoru i u skladu s postavkama Prostornog plana uređenja općine Blato
kao i u skladu s Programom kapitalnih infrastrukturnih ulaganja općine Blato,
donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku
kalendarsku godinu, a koji obvezatno sadrži:
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-

opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za
nabavu opreme,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom
izvora financiranja djelatnosti.
Poglavarstvo Općine Blato dužno je do kraja ožujka svake godine podnijeti
Općinskom vijeću Općine Blato Izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog
članka za predhodnu kalendarsku godinu.
Članak 5.
Jedinstveni upravni odjel, Odjeljak za gospodarenje prostorom donosi
Rješenje o komunalnom doprinosu temeljem ove Odluke.
Rješenje o komunalnom doprinosu obvezatno sadrži:
1. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,
2. način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,
3. prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,
4. popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će Općina Blato
izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture,
5. obvezu jedinice lokalne samouprave o razmjernom povratu sredstava u odnosu
na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 4. ovog
stavka i ostvaren priliv sredstava.
Akt na temelju kojeg se može graditi ne može se izdati prije nego je za istu
građevinu izvršena uplata čitavog iznosa komunalnog doprinosa. Obročna otplata
komunalnog doprinosa dozvoljena je samo osobama sa stalnim prebivalištem na
području općine Blato uz suglasnost Općinskog poglavarstva Općine Blato.
Članak 6.
Komunalni doprinos obveznik plaća uplatom na žiro račun Općine Blato na
osnovi konačnog rješenja o komunalnom doprinosu, time da obveza komunalnog
doprinosa dospijeva na dan konačnosti akta temeljem kojeg se može graditi
(lokacijska i građevna dozvola).
Članak 7.
Kod utvrđivanja obujma građevine, pri određivanju visine za izračun zapremine
zatvorenih dijelova neke građevine uzimaju se slijedeće kote:
-

-

za početnu, donju kotu visine građevine ili dijelova građevine uzima se gornja
kota površine poda prema tlu, odnosno kota završne obloge poda visinski najniže
razine zatvorenog dijela građevine (podruma, suterena, prizemlja ili kata iznad
otvorenih prolaza),
za završnu, gornju kotu visine građevine uzima se gornja kota krova tj. vanjske
površine kosog ili ravnog krova, odnosno terase (ukoliko se koristi kao stambeni
prostor).
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Članak 8.
Kod utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa, uz
zapreminu zatvorenog dijela građevine uračunavaju se i loggie, natkrivene terase,
odnosno natkriveni dijelovi terasa, trijemovi, natkriveni prolazi i drugi dijelovi te
građevine koji nisu zatvoreni, ali su natkrivene i omeđene prema van.
Zapremina otvorenih dijelova građevine, kao i pomoćnih objekata (garaže, spremišta,
magazini) iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se u m3 kao stvarna zapremina tih prostora
do visine jedan metar od gornje kote površine njihova poda, te odgovara stvarnoj
tlocrtnoj površini u m2 poda tih prostora ili dijelova prostora koji su natkriveni.
Članak 9.
U obujam građevine ne uračunavaju se:
- žbuka na vanjskim površinama građevine,
- balkoni i nenatkrivene terase,
- strehe, vijenci i drugi krovni istaci,
- otvorena vanjska stubišta i vanjske rampe,
- nadstrešnice ispred ulaza do 6 m2 površine (u slučaju veće natkrivene površine
računa se samo razlika u površini)
- konstrukcija građevine ispod gornje kote površine poda prema tlu, odnosno ispod
završne obloge poda visinski najniže razine zatvorenog dijela građevine,
- dijelovi vanjskih zidova i stropova građevine koji se nalaze ispod površine zemlje od
vertikalne ili horizontalne hidroizolacije prema van (uključivo hidroizolacija),
- temelji, odnosno temeljna konstrukcija,
- dimnjaci i ventilacije na krovu,
- konstruktivne i oblikovne istake ili udubine na vanjskim površinama,
- istaknute konstrukcije za zaštitu od sunca na vanjskim površinama, rasvjetne, dimne i
ventilacijske kupole,
- podrumska i druga okna.
Članak 10.
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je svaki vlasnik građevinskog zemljišta, koji
gradi novi objekt, a prije ishođenja građevne dozvole.
Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom
metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog
građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje,
komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.
Članak 11.
Komunalni doprinos se obračunava prema formuli:
Kd = Og x Jcz x Ks, gdje
Og – obujam građevine u m3,
Jcz – jedinična cijena komunalnog doprinosa po zonama
Ks – koeficijent smanjenja
7
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Članak 12.
Područje Općine Blato, podijeljeno je na slijedeće zone:
I ZONA
Građevinska područja Prižbe (od uvale Podjamje do zadnje parcele u predjelu
Vinačac), Prigradice (od Potkantilišća do Kurije), Kurije, Gršćice, Karbuna i
građevinsko područje naselja Blato (osim građevinskih područja koja nemaju kompletnu
infrastrukturu – struja, voda, telefon i cesta).
II ZONA
Građevinska područja Popov ratka, Naplovca i Zaglava.
III ZONA
Građevinska područja Garme, Nove, Črnja Luke, Bristve, Žukove i Potirne.
Članak 13.
Komunalni doprinos izražen je u kunama/m3 i iznosi po zonama:
Stambeni prostor

Poslovni prostor

ZONE
I ZONA
II ZONA
III ZONA

14,00
12,50
10,50

Do 200 m2
20,00
14,00
12,00

preko 200 m2
15,00
13,00
10,00

Iznos komunalnog doprinosa po vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture:
Zone

Javne površine

I ZONA
II ZONA
III
ZONA

1/6
1/6
1/6

Nerazvrstane
ceste
1/3
1/3
1/3

Javna rasvjeta
1/3
1/3
1/3

Članak 14.
Koeficijent smanjenja (Ks) računa se prema formuli:
Ks = 1,00 – S, gdje je (S) koeficijent oslobađanja koji iznosi:
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1/6
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1/6
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Investitorima stambenih objekata koji namjeravaju graditi na području mjesta
Blata koeficijent oslobađanja (S) iznosi 0,40.
Članak 15.
U slučaju spora kada je Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru
Općine Blato predviđena izgradnja komunalnog objekta ili uređaja na koji će biti moguće
priključiti građevinu obveznika komunalnog doprinosa, komunalni doprinos se neće
umanjiti za alikvotni dio prosječnih troškova izgradnje tog objekta ili uređaja.
U slučaju kada je Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine
Blato predviđena izgradnja komunalnog objekta, obvezno se u rješenju kojim se utvrđuje
visina komunalnog doprinosa unosi i rok izgradnje komunalnog objekta ili uređaja, te
kaznu i povrat sredstava, ako Općina Blato ne izvrši svoju obvezu.
Kad Općina Blato ne izvrši u roku obvezu izgradnje komunalnog objekta ili
uređaja, platit će vlasniku, odnosno korisniku građevinskog zemljišta kaznu u
protuvrijednosti 10 % od iznosa komunalnog doprinosa, te izvršiti povrat tog dijela
uplaćenih sredstava uz obračunatu zakonsku zateznu kamatu.
Članak 16.
Rješenjem, kojim se utvrđuje visina komunalnog doprinosa, može se investitoru
naložiti izgradnja određenog komunalnog objekta ili uređaja, ukoliko je to utvrđeno
posebnim suglasnostima nadležnih tijela ili organizacija.
U tom slučaju, visina komunalnog doprinosa se umanjuje za ukupan iznos koji će
investitor uložiti u izgradnju komunalnog objekta ili uređaja uz uvjet da je komunalni
objekt ili uređaj takvog kapaciteta da omogućuje priključenje više od jedne građevine.
Članak 17.
Vlasnik građevinskog zemljišta plaća troškove priključivanja građevinskog
zemljišta na objekte i uređaje komunalne infrastrukture neposredno nositelju izvedbe
priključka.
Članak 18.
Oslobođeni od plaćanja komunalnog doprinosa su roditelji ili supružnik ili djeca
poginulih branitelja u Domovinskom ratu i invalidi Domovinskog rata u skladu sa
Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(NN 108/96).
Poglavarstvo Općine Blato može posebnim Zaključkom osloboditi u
potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine
namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, srednjem i osnovnom
obrazovanju, te građevine za potrebe javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih
objekata čiji je investitor Općina Blato.
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Poglavarstvo Općine Blato može posebnim Zaključkom djelomično u iznosu
od 25 % osloboditi obveze plaćanja investitore poslovnih objekata koji namjeravaju
graditi u slijedećim zonama prema Prostornom planu uređenja Općine Blato:
- proizvodno industrijsko-zanatska zona (I1-2) uz prometnicu Vela Luka,
- proizvodno industrijska zona (I1), na zapadnoj strani naselja Blato,
- proizvodno zanatska zona (I2), na jugoistočnoj strani naselja Blato,
- proizvodno industrijska zona (I1), u luci Bristva,
- uslužno servisna zona (K1), uz prometnicu Blato – Vela Luka.
Članak 19.
Zahtjev za utvrđivanje visine komunalnog doprinosa treba sadržavati:
- lokacijsku dozvolu,
- kopiju katastarskog plana,
- zemljišno- knjižniizvadak i
- izvedbeni projekt.
Investitorima, čiji zaprimljeni zahtijev nije potpun, ostavit će se rok od petnaest (15)
dana za dopunu dokumentacije, u protivnom se zahtjev neće ni razmatrati.
Članak 20.
Komunalni doprinos je prihod Proračuna Općine Blato, a sredstva dobivena na
ovaj način mogu se upotrijebiti u svrhu održavanja ili izgradnje komunalne infrastrukture
na području, na kojima je isti ostvaren.
Članak 21.
Građevine izgrađene bez građevne dozvole se ne smiju priključiti na komunalnu
infrastrukturu.
Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Blato».

Klasa: 021-05/07-02/3
Ur. broj: 2138/02-02/1-07-01
Blato, 01. ožujka 2007. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
dipl. oec. Katja Favro, v.r.
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4. Na temelju članka 29. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko
vijeće Općine Blato na svojoj 16. sjednici održanoj 1. ožujka 2007. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u 2006. godini

I

Prihvaća se Izvješće o naplati općinskih poreza u 2006. godini.

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

Klasa: 021-05/07-02/04
Ur. broj: 2138/02-02/1-07-01
Blato, 01. ožujka 2007. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
dipl. oec. Katja Favro, v.r.
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IZVJEŠĆE O NAPLATI OPĆINSKIH POREZA U 2006. 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 149 rješenja obveznicima poreza na tvrtku, te je očekivani prihod na temelju
izdanih rješenja iznosio 136.020 kuna. Prema izdanim rješenjima za 2006. godinu
uplatilo je 127 poreznih obveznika (85,2%), što je dalo prihod od 117.420,00 kuna ili
86,3%. Dakle, prema rješenjima za 2006. godinu, uplatu nije izvršilo 22 obveznika, što
predstavlja potraživanje u visini od 18.600,00 kuna, odnosno 13,7%.
Ukupno ostvareni prihod temeljem poreza na tvrtku u proračunu za 2006. godini
iznosio je 132.764,79 kuna.
Razliku između ostvarenog prihoda na temelju izdanih rješenja za 2006. godinu i
ukupno ostvarenog prihoda po osnovi poreza na tvrtku u visini od 15.344,79 kuna čini
naplata potraživanja temeljem rješenja o razrezu poreza na tvrtku za 2005. godinu.(stanje
potraživanja temeljem poreza na tvrtku na dan 1. siječnja 2006. godine iznosilo je
35.827,86 kuna). U tijeku 2006. godine izvršen je otpis potraživanja temeljem poreza na
tvtku u visini od 1600,00 kuna.
Sukladno svemu naprijed navedenom, stanje potraživanja temeljem poreza na
tvrtku na dan 31. prosinca 2006. godine iznosi 37.483,07 kuna, od čega potraživanja iz
ranijih godina iznose 18.883,07 kuna (50,4%), a na potraživanja iz 2006. godine
18.600,00 kuna (49,6%).
Potraživanja
na dan 1.
siječnja
2006. godine
1
35.827,86

Otpis
potraživanja

Rješenja u
2006. godini

Ukupna
potraživanja

Ukupno
naplaćeno

% realizacije
(5:4x100)

(1-2+3)
2
1.600,00

3
136.020,00

4
170.247,86

5
132.764,79

6
78,0

Potraživanje
na dan 31.
prosinca
2006. godine
(4-5)
7
37.483,07

POREZ NA KUĆE ZA ODMOR
Jedinstveni upravni odjel-Odjeljak općinske samouprave i uprave tijekom ljetnih
mjeseci 2006. godine izdao je 439 Rješenja o razrezu poreza na kuće za odmor i to:
a) 275 rješenja za vlasnike vikendica sa mjestom prebivališta izvan Blata;
b) 164 rješenja za vlasnike vikendica sa mjestom prebivališta u Blatu;
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Očekivani prihod po rješenjima za vlasnike vikendica sa mjestom prebivališta
izvan Blata iznosio je 254.203,92 kuna. Prema izdanim rješenjima za 2006. godinu,
uplatilo je 219 poreznih obveznika (79,6%) što je dalo prihod od 204.554,07 kuna
(80,47%). Dakle, prema rješenjima za 2006. godinu, uplatu nije izvršilo 56 obveznika, što
predstavlja potraživanje u visini od 49.649,85 kuna, odnosno 19,53%.
Očekivani prihod po rješenjima za vlasnike vikendica sa mjestom prebivališta u
Blatu iznosio je 51.282,85 kuna. Prema izdanim rješenjima za 2006. godinu, uplatilo je
130 poreznih obveznika (79,3%) što je dalo prihod od 40.685,06 kuna (79,3%). Dakle,
prema rješenjima za 2006. godinu, uplatu nije izvršio 34 obveznik, što predstavlja
potraživanje u visini od 10.597,79 kuna, odnosno 20,7%.
Ukupno ostvareni prihod temeljem poreza na kuće za odmor u proračunu Općine
Blato za 2006. godinu iznosio je 304.207,72 kuna.
Razliku između ostvarenog prihoda na temelju izdanih rješenja za 2006. godinu i
ukupno ostvarenog prihoda po osnovi poreza na kuće za odmor u visini od 58.968,59
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
2006. godine iznosilo je 161.309,06 kuna).
Sukladno svemu naprijed navedenom, stanje potraživanja temeljem poreza na
kuće za odmor na dan 31. prosinca 2006. godine iznosi 147.194,51 kuna., od čega se na
potraživanja iz ranijih godina odnosi 86.946,87 kuna ili 59,1% ukupnih
potraživanja, te na potraživanja iz 2006. godine 60.247,64 kuna ili 40,9% 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 2006. godine
kontinuirano se provodi.
Potraživanj
a na dan 1.
siječnja
2006.
godine

1
161.309,06

Otpis
2006.
godin

u

Rješenje u
2006.
godini

Ukupna
potraživanj
a

Ukupno
naplaćeno

%
realizacije
(5:4x100)

(1-2+3)

2
15.393,60

3
305.486,77

4
451.402,23

5
304.207,72

6
67,4

Potraživanj
e na dan
31.
prosinca
2006.
godine (45)

Zabilježba
na
nekretninu

%
realizacije

9
147.194,51

7
38.472,11

8
75,9

POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
Jedinstveni upravni odjel-Odjeljak općinske samouprave i uprave tijekom 2006.
godine izdao je 12 Rješenja o razrezu poreza na korištenje javnih površina, te je po toj
osnovi očekivani prihod iznosio 19.717,19 kuna. Prema izdanim rješenjima za 2006.
godinu, uplatilo je 10 poreznih obveznika (83,3%) što je dalo prihod od 14.375,67 kuna
(72,9%). Dakle, prema izdanim rješenjima za 2006. godinu, uplatu nije izvršilo 2
obveznika, što predstavlja potraživanje u visini od 5.341,52 kuna, odnosno 27,1%.
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Ukupno ostvareni prihod temeljem poreza na korištenje javnih površina u
Proračunu Općine Blato za 2006. godinu iznosi 22.954,27 kuna, što znači da se razlika u
odnosu na naplaćeni prihod temeljem rješenja za 2006. godinu u iznosu od 8.578,60
kuna, odnosi na podmiru dugovanja iz ranijih godina. (stanje potraživanja temeljem
poreza na korištenje javnih površina na dan 1. siječnja 2006. godine iznosilo je 13.688,77
kuna).
Sukladno svemu naprijed navedenom, stanje potraživanja temeljem poreza na
korištenje javnih površina na dan 31. prosinca 2006. godine iznosi 6.671,36 kuna, od
čega se na potraživanja iz tekuće godine odnosi 5.341,52 kuna (80,07% ukupnih
potraživanja), te na potraživanja iz ranijih godina 1.329,84 kuna (19,93% ukupnih
potraživanja).
Potraživanja
na dan 1.
siječnja 2006.
godine
1
13.688,77

Otpis

Rješenje
u
2006. godini

2
3.780,33

3
19.717,19

Ukupna
potraživanja
(1-2+3)

Ukupno
naplaćeno

4
29.625,63

% realizacije
(5:4x100)

5
22.954,27

6
77,5

Potraživanje
na dan 31.
prosinca 2006.
godine (4-5)
7
6.671,36

POREZ NA NEKORIŠTENE PODUZETNIČKE NEKRETNINE
Jedinstveni upravni odjel-Odjeljak općinske samouprave i uprave tijekom 2006.
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
2006. godinu, uplatio je 1 porezni obveznik (50%) što je dalo prihod od 28.942,50 kuna
(50,00%). Dakle, prema izdanim rješenjima za 2006. 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 86.827,50 kuna, koje su potraživanje uvećava za zakonske zatezne kamate.
Potraživanja
na dan 1.
siječnja 2006.
godine
1
57.885,00

Rješenje u
2006.
godini

Ukupna
potraživanja
(1+2)

Ukupno
naplaćeno

%
realizacije

2
57.885,00

3
115.770,00

4
28.942,50

(4:3x100)
5
25,0

Potraživanje
na dan 31.
prosinca 2006.
godine (3-4)
6
86.827,50

Zabilježba
na
nekretnine

%
realizacije

7
86.827,50

8
100%

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 2006. godinu iznosio je 63.918,71 kuna i to kako slijedi:
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Red.
Broj

1

Porezni obveznik

2
1. Blato 1902 d.d.
2. Caffe bar “Korner”-Sani
Kapor
3. Caffe bar “Marko”-Dinko
Telenta
*4. Restoran “Zlinje”-Zlatko
Bačić
5 Caffe bar “Mare”
6. Caffe bar “Zg”-Juraj
Bosnić
*7. Balaton d.o.o.
*8. Zalogajnica
“Daso”Markica Farčić
9. Zlinje d.o.o.
*10. Ugost. Obrt „Maestral“
11. Pizeria “Tinel”
*12. Pizzeria “Franulović
Danny
*13. Disco-club Twister
*14. Caffe bar “Club 48”-Ivan
Šeparović
*15. Bistro Prigradica-Diana
Jandrić
16. Ugost.obrt “Pansion
Prigradica”
*17. Caffe bar Chihuahua
*18. Gostiona “Kraljević” Katija
Sardelić
*19. Konoba Mediteraneo
*20. Restoran “Gršćica” Ivan
Boroe
*21. Restoran Prižba-Visko Loje
*22. Čerin grill-Marko
Donjerković
*23. Fast food As
*24. Bačić Silvana
*25. Tulić Franko
26. Caffe bar “Pink
Panter”-Slavica Bačić
UKUPNO

Osnovica za
obračuniskazani
promet
u
2005. godini
3
424.710,19
249.007,43

Osnovica
za
obračuniskazani
promet u
2006.
godini
4
603.995,26
229.689,04

200.706,26

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

5
18.121,67
6.890,74

6
17.886,05
5.150,47

231.224,02

6.936,79

7.224,55

186.179,86

96.481,04

2.894,46

3.207,30

156.765,66
143.721,63

378.833,21
129.991,70

11.365,11
3.899,79

10.712,64
4.522,65

80.915,91

149.442,84
30.079,03

4.483,33
902,38

4.410,56
771,89

68.639,67
53.140,33
38.998,43

223.992,09
123.409,43
40.444,26
73.341,60

6.719,83
3.702,32
1.213,34
2.200,27

4.878,91
1.213,34
-

34.432,67
26.925,67

44.683,55
-

1.340,52
-

-

21.748,49

20.899,45

626,99

742,48

21.717,00

21.716,78

651,51

651,51

19.846,35
18.477,49

27.542,72
56.487,44

826,29
1.694,64

826,29
-

15.528,11
15.345,13

14.097,86
29.340,71

422,94
880,23

422,94
-

11.293,54
11.042,00

11.322,22
4.272,62

339,67
128,18

654,01
12,00

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

9.000,57
10.453,90
6.930,93
-

270,02
313,62
207,93
-

270,29
313,62
47,21
63.918,71
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Napomena:
*Ugostiteljski objekti koji nisu poslovali tijekom cijele 2006. godine. Kod
obveznika kod kojih je uplata veća od obračunatog iznosa, ista se odnosi na podmiru
dugovanja iz prethodne godine.
Prema mišljenju Općinskog poglavarstva, iskazani prometi i plaćeni porez na
potrošnju ne odražavaju realno stanje poslovanja u ugostiteljskim objektima, te je u tom
smislu donesena odluka kojom se poslovi naplate, nadzora i prisilne naplate poreza na
potrošnju od 1. siječnja 2007. godine povjeravaju Poreznoj upravi, Područni ured
Dubrovnik

Po raspravi o općinskim porezima, Općinsko poglavarstvo na svojoj 38.
sjednici održanoj 21. veljače 2007. 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 s provedbom prisilne naplate vršiti zabilježbu ne nekretnine putem
Općinskog suda u Korčuli.
III
Općinsko poglavarstvo razmotrit će mogućunost skraćivanja radnog vremena
pojedinih ugostiteljskih objekata, te o istom izvijestiti vlasnike.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO BLATO
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5. Na temelju članka 29. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko
vijeće Općine Blato na svojoj 16. sjednici održanoj 1. ožujka 2007. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade, komunalnog doprinosa i
komunalnog priključka u 2006. godini

I
Prihvaća se Izvješće o naplati komunalne naknade, komunalnog doprinosa i
komunalnog priključka u 2006. godini.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom
glasniku Općine Blato».

Klasa: 021-05/07-02/05
Ur. broj: 2138/02-02/1-07-01
Blato, 01. ožujka 2007. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
dipl. oec. Katja Favro, v.r.
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IZVJEŠĆE O NAPLATI KOMUNALNE NAKNADE, KOMUNALNOG
DOPRINOSA I KOMUNALNOG PRIKLJUČKA U 2006. GODINI
KOMUNALNA NAKNADA
Tijekom 2006. 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 2006. godine (prvi period) za domaćinstva upućeno je 795 uplatnica
komunalne naknade, te je očekivani prihod prema izdanim uplatnicama iznosio 67.132,84
kuna. Ukupno je uplaćeno 54.308,42 kuna ili 80,2 %.
U kolovozu 2006. godine za domaćinstva (drugi period) upućeno je 823 uplatnica
komunalne naknade, te je očekivani prihod prema izdanim uplatnicama iznosio 67.132,84
kuna. Ukupno je uplaćeno 47.587,73 kuna ili 70,89 %.
U kolovozu 2006. godine (za 2006 godinu), vlasnicima vikendica za domaćinstva
ukupno je upućeno 300 uplatnice. Očekivani prihod iznosio je 43.221,3 kuna, uplaćeno
je 31.585,74 kune odnosno 73,08 %. Također je privatnim iznajmljivačima (komunalna
naknada za prostor koji se iznajmljuje) upućeno 141 Rješenja. Očekivani prihod po
izdanim Rješenjima iznosio je 84.113,94 kuna, a ukupno je uplaćeno 61.514,53 kuna ili
73,13 %.
U 2006. godini ukupno je upućeno 115 Rješenja komunalne naknade za poslovne
prostore, čija potraživanja iznose 148.868,52 kuna, a uplaćeno je ukupno 132.641,02
kuna ili 89,09 %.
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda na temelju izdanih Rješenja
(uplatnica) za 2006. godinu i ukupno ostvarenih prihoda po osnovi komunalne naknade u
visini 97.808,33 kuna čini naplata potraživanja temeljem zaduženja iz ranijih godina.
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Osim prisilne naplate koja je izvršena ovrhom sa žiro računa i plaće obveznika, u
tijeku je postupak prisilne naplate putem zabilježbe nad nekretninama za one obveznike
kod kojih nije moguće izvršiti naplatu putem žiro računa i plaće obveznika. Tijekom
2006. godine ovim putem prisilne naplate naplaćeno je 2.910,39 kuna, a realizacija svih
započetih ovrha očekuje se najkasnije do travnja 2007. godine.
REKAPITULACIJA:
-

ukupna zaduženja po izdanim Rješenjima (uplatnicama) po osnovi kom.naknade
za 2006. iznose 407.417,42 kn
ukupna zaduženja po osnovi komunalne naknade za 2006 godinu uključujući i
zaduženja iz ranijih godina iznose: 595.004,77 kuna,
ukupna naplata temeljem izdanih Rješenja za 2006. godinu iznosi: 327.637,44
kuna,
naplaćeno temeljem potraživanja iz ranijih godina 97.808,33 kuna,
naplaćeno putem zabilježbe nad nekretninom 2.910,39 kuna,
ukupno naplaćeno po osnovi komunalne naknade na dan 31.12.2006. godine
425.445,77 kuna,
ukupna potraživanja na dan 31. 12.2006. godine 166.648,61 kuna.

Potraživanje

Ukupna

Ukupna

Ukupno

Naplaćeno

% realizac.

Potraživanje

na dan

potraž. po

potraž. u

napalćeno

putem

Uključujući

na dan 31.

01.01.2006

izadnim rješ.

2006. g.

putem ž.rč. i

zabilježbe

dug iz

12. 2006.

plaće u

nad nekret.

ranijih

god.

U 2006. g.

2006. g.

godina

1

2

3

4

5

6

7

187.587,35

407.417,42

595.004,77

425.445,77

2.910,39

72 %

166.648,61

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.
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U protekloj godini izdano je ukupno 18 rješenja komunalnog doprinosa čija
potraživanja iznose 105.813,84 kuna. Ukupno je realizirano 84.114,42 kuna ili 79,5 % .
Razlika uprihođenih i potraživanih sredstava po izdatim rješenjima u iznosu 21.699,42
kuna tj 20,5 % odnosi se na rješenja za koje još nije izdana građevna dozvola i na
obročnu naplatu. U protekloj godini izdano je manje rješenja komunalnog doprinosa u
odnosu na 2005. godinu, što je razlog donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
prostornom uređenju (Narodne novine br. 100/04), te je neposredno prije donošenja tog Zakona
došlo do podnošenja većeg broja zahtjeva za ishođenje lokacijskih dozvola.
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 2006. godini ukupno je izdano 67 rješenja komunalnog priključka čija potraživanja
iznose 40.250,00 kuna, a uplaćeno je 38.250,00 kuna tj. 95,03 %. Dug u iznosu od 2.000,00 kuna
odnosi se na kompezacije koje još nisu provedene.
Raspravljajući o Izvješću o komunalnoj naknadi, komunalnom doprinosu i komunalnom
priključku, Općinsko poglavarstvo na svojoj 38. sjednici održanoj 21. veljače 2007. 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

Općinsko poglavarstvo:
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1. Temeljem članka 4. Odluke o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Blato

(Sl. gl. 4/02), uz suglasnost Općinskog poglavarstva Blato Klasa: 023-05/07-01/08, Ur. broj:
2138/02-01-07-01 od 16. veljače 2007. godine, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Blato donosi
Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjem
ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Blato
Članak 1.
Ovim Izmjenama i dopunama mijenja se Pravilnik o unutrašnjem ustroju Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Blato (Sl. gl. 5/02) na slijedeći način:
Mijenja se toč. IV. RADNA MJESTA, STRUČNI UVJETI, OPIS POSLOVA I
ZADATAKA, TE BROJ IZVRŠITELJA pod
A. I. SLUŽBA PRAVNIH POSLOVA I TAJNIŠTVA
2. Tajnica načelnika - 1 izvršitelj
- IV, VI ili VII stupanj ekonomskog, pravnog, ili upravnog smjera ili završena
gimnazija,
- položen državni stručni ispit,
-1 godina radnog iskustva nakon položenog državnog stručnog ispita.
Opis poslova:
- primitak i otprema pošte i e-mail, te razvrstavanje pošte,
- rad na kompjuteru (poslovi prijepisa za načelnika, pročelnika i dr. prema potrebi)
- izrada “Službenog glasnika Općine Blato”,
- vođenje zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva i kolegija,
- izrada poziva za sjednice Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva i radnih tijela,
- izrada zapisnika i poziva po potrebi,
- kovertiranje materijala za sjednice Poglavarstva i Vijeća i briga za sigurnu otpremu,
- izvješćuje sa sjednica Poglavarstva i Vijeća putem sredstava javnog informiranja (Radio
Blato, web stranice Općine Blato, oglasna ploča Općine Blato),
- vođenje Kronologije Općine Blato,
- briga o kvalitetnom prijemu stranaka i gostiju, primanje telefonskih poruka, slanje fax poruka,
poslovi umnožavanja,
- vođenje urudžbenog zapisnika,
- poslovi arhive,
- briga o općinskim pečatima.

B. ODJELJCI
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I. ODJELJAK ZA FINANCIJE I PRORAČUN - 2 izvršitelja
6. Voditelj – 1 izvršitelj
Opis poslova:
- predstavlja, rukovodi, organizira i koordinira radom Odjeljka
- prati propise iz oblasti financija i brine se o primjeni istih,
- vođenje financijskog poslovanja - izrada planskih dokumenata, obračuna i izvješća i to:
a) Proračuna,
b) Izmjene i dopune Proračuna,
c) Odluka i Zaključaka koje prate financijsko poslovanje,
d) Polugodišnji i godišnji obračun Proračuna,
e) Izvješća o ostvarivanju općinskih poreza,
- prethodni postupak po žalbama poreznih obveznika,
- nazočnost na sjednicama Općinskog vijeća, Poglavarstva i Odbora za financije i proračun, te
drugih odbora po potrebi,
- zajedno sa resornim članom Poglavarstva izrađuje Program poticanja gospodarskog razvitka
općine Blato i Izvješće o realizaciji Programa,
- osiguranje imovine i naknada štete,
- prati ostvarenje proračuna, izvršava naloge za isplatu sa pozicija proračuna
- priprema financijska i knjigovodstvena izvješća za Poglavarstvo i Vijeće Državnom zavodu za
reviziju, Poreznoj upravi, FIN-i i Ministarstvu financija,
- obavlja stručne i upravne poslove za Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda i
njezin je član,
- utvrđuje podatke i donosi rješenja za općinske poreze,
- izrađuje statističke izvještaje proračuna, dugotrajne imovine i zaposlenih,
- vodi knjige (ulaznih računa i obračuna obveza, izlaznih računa i obročna potraživanja,
dugotrajne imovine te glavnu knjigu proračuna i dnevnik),
- kontrola blagajne i putnih računa, te vršenje financijskog nadzora,
- vrši analizu financijskih pokazatelja potrebnih za izradu Zaključaka Poglavarstva i Vijeća po
financijskim planovima i izvješćima tvrtki u vlasništvu Općine Blato,
- vođenje urudžbenog zapisnika iz svog djelokruga.
7. Referent - 1 izvršitelj
Opis poslova:
- dostava rješenja za općinske poreze, te izlaznih računa,
- evidencija unosa i uplata za: porez na kuće za odmor, porez na tvrtku, porez na potrošnju, porez
na korištenje javnih površina, zakup poslovnog prostora i javnih površina, zajedničke troškove u
zgradi Doma kulture i prodaju imovine i ostalih prihoda,
- vrši obračun plaća i sve analitičke evidencije, izvješća i statistička izvješća vezana za plaću,

- izdavanje potvrda o isplaćenim dohocima.
- provođenje prisilne naplate,
- dostava rješenja o komunalnoj naknadi,
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- evidencija i unos podataka komunalne naknade i komunalnog doprinosa, kao i provedba prisilne
naplate.
II. ODJELJAK ZA GOSPODARENJE PROSTOROM - 3 izvršitelja
9. Referent -1 izvršitelj
- VI ili VII stupanj stručne spreme ekonomskog, pravnog ili građevinskog ili
upravnog smjera,
- položen državni stručni ispit,
- 1 godina radnog iskustva nakon položenog državnog stručnog ispita.
Opis poslova:
- prikupljanje potrebne dokumentacije vezane za ishođenje lokacijske i građevne dozvole
za sve kapitalne investicije trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Općine Blato, te
pomoć voditelju Odjeljka u ishođenju lokacijskih i građevinskih dozvola za potrebe
Općine Blato,
- prikupljanje suglasnosti stranaka u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,
- poslovi vezani uz protupožarnu zaštitu, zaštitu i spašavanje,
- pomaže Tajniku Općine u sređivanju arhivske građe,
- poslovi po nalogu načelnika, pročelnika i voditelja Odjeljka za gospodarenje prostorom.
-umnožavanje materijala za potrebe Odjeljaka i Tajništva Općine,
- pomoć u kovertiranju komunalne i vodne naknade.
10. Komunalni redar - 1 izvršitelj
Opis poslova:
U provođenju Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i
59/01), Odluke o komunalnom redu (Sl. gl. 1/96), Odluke o uređenju cestovnog prometa u
naseljima na području Općine Blato (Sl. gl. 2/02), Odluke o zakupu javnih površina (Sl. gl. 4/02),
te Odluke o ustrojstvu komunalnog redarstva Općine Blato (Sl. gl. 2/95) komunalni je redar
ovlašten:
-

vršiti kontrolu nad komunalnim objektima, uređajima, te svim javnim površinama Općine,
odrediti izvršenje obveza, ukoliko pregledom utvrdi da se one uopće ne izvršavaju ili da se ne
izvršavaju potpuno ili pravilno,
odrediti obustavu radova koji se izvode u suprotnosti s propisima, do konačne odluke
nadležnog organa,
zabraniti upotrebu neispravnog komunalnog objekta, uređaja i slično i upotrebu
prostora dok se ne uklone nedostaci,
odrediti uklanjanje predmeta, objekata ili uređaja koji su postavljeni bez odobrenja,

protivno odobrenju, odnosno suprotno odredbama o komunalnom redu,
narediti odgovarajuće hitne privremene mjere za zaštitu sigurnosti ljudi ili imovine
odnosno mjere za sprečavanje štete,
- rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja
-
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komunalnog reda,
izricati mandatne kazne,
podnositi prekršajnom sudu zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka,
prikupljati podatke za razrez općinskih poreza i komunalne naknade,
izrada izvješća i analiza za Općinsko poglavarstvo,
naplata korištenja javnih površina u vlasništvu Općine Blato sukladno Odluci o
zakupu javnih površina,
nadzor prometa vozila na mjestima za koja postoji ograničenje u prometu, odnosno
nadzor parkiranja vozila,
poduzimati i druge mjere i radnje za koje je ovlašten Zakonom o komunalnom
gospodarstvu, Odlukom o komunalnom redu i Odlukom o komunalnom redarstvu
Općine Blato.
održavanje motornog vozila u vlasništvu Općine Blato,
nabavka uredskog i drugog materijala,
ostali poslovi po nalogu načelnika i pročelnika (dostava, nabava, prijevoz)

III. ODJELJAK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - 2 izvršitelja
11. Voditelj – 1 izvršitelj
Opis poslova:
- predstavlja, rukovodi, organizira i koordinira rad Odjeljka,
- prati propise iz oblasti društvenih djelatnosti i brine se o primjeni istih,
- organizacija svih kulturnih događanja u organizaciji Općine Blato, gospodarenje objektima
kulture, zaštita kulturne baštine, poticanje sponzorstva i donatorstva u kulturi i dr.
- brine o osiguranju sredstava za realizaciju programa, te potiče programe za suzbijanje bolesti
ovisnosti, ekologije i dr.
- vodi evidenciju i dokumentaciju o protokolarnim poslovima Općine sukladno Odluci o
općinskom protokolu (sl. gl. 1/98), piše čestitke, zahvale i slično, organizira doček gostiju,
naručuje vijence i svijeće i dr.
- zajedno sa resornim članom Poglavarstva izrađuje nacrte odluka o javnim potrebama u kulturi i
športu,
- sudjeluje u radu Odbora za kulturu i šport Općinskog poglavarstva, vodi zapisnik Odbora i brine
o izvršenjima zaključaka Odbora, sudjeluje u radu Odbora za društvene djelatnosti,
- izrađuje prijedloge godišnjih planova i programe iz oblasti predškolskog odgoja, zdravstva,
socijalne skrbi, kulture, športa i tehničke kulture, te udruga građana,
- vođenje računovodstva Radio Blata,
- provođenje Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Sl. gl. 3/95 i 4/96 (izrada natječaja i
zaključaka),

- obavlja stručne i upravne poslove u svezi provedbe Odluke o javnim priznanjima
(izrada i dostava natječaja, zaprimanje prijedloga i izrada prijedloga zaključka o dodjeli
javnih priznanja),
- provođenje Odluke o općinskom protokolu (Sl. gl. 1/98)
- evidencija korisnika socijalnih prava,
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- prati rad ustanova i udruga u kulturi, školstvu, športu, zdravstvu, predškolskom odgoju,
socijalnoj skrbi i Radio Blato,
- izrađuje programe, financijske planove i izvješća kulturnih manifestacija koje organizira Općina
Blato (Blatsko ljeto, Tjedan Blata),
- vodi urudžbeni zapisnik iz svog djelokruga,
- umnožavanje materijala za sjednicu Općinskog vijeća i Poglavarstva, te ostalo za potrebe
Odjeljka.
12. Referent – 1 izvršitelj
- IV ili VI stupanj stručne spreme ekonomskog ili upravnog smjera ili završena
gimnazija
- položen državni stručni ispit
-1 godina radnog iskustva nakon položenog državnog stručnog ispita.
Opis poslova:
- blagajnički poslovi (vođenje blagajničkog dnevnika, evidencije putnih računa)
- vođenje informatičkih poslova i odnosa s javnošću (internet, web stranice Općine Blato,
komunikacija s web masterom, Acronom i Igeom) ,
- vođenje računovodstva DVD Blato, Dječji vrtić Blato i TZ OB,
- ostali poslovi po nalogu voditelja Odjeljka (umnožavanje, kovertiranje i sl. za pripremu sjednica
Općinskog vijeća, Poglavarstva i drugo),
- pomoć voditelju Odjeljka u organizaciji manifestacija koje organizira Općina Blato (Blatsko
ljeto, Tjedan Blata).
Članak 2.
Ova izmjena i dopuna Pravilnika stupa na snagu danom davanja suglasnosti Općinskog
poglavarstva, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Blato”.

Klasa: 023-05/07-01/08
Ur.broj: 2138/02-04/1-07-01
Blato, 6. veljače 2007. godine
Pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Blato
dipl. iur. Sandra Marinović, v.r.

Suglasnost na ovaj Pravilnik, sukladno odredbi članka 14. Odluke o ustroju i djelokrugu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Blato, Poglavarstvo Općine Blato dalo je na 37. sjednici
održanoj 16. veljače 2007. godine.
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Klasa: 023-05/07-01/08
Ur.broj: 2138/02-01-07-02
Blato, 16. veljače 2007. godine
OPĆINE BLATO
načelnik
prof. Ivo Gavranić, v.r.

2. Temeljem članka 76. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01 i Sl. gl. 1/02) Općinsko poglavarstvo
Blato na svojoj 37. sjednici održanoj 16. veljače 2007. godine, donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
I

Prihvaća se prijedlog izmjene Cjenika usluga Eko d.o.o.

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

Klasa: 363-02/07-02/6
Ur.broj: 2138/02-01-07-4
Blato, 22. veljače 2007. godine
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
PREDSJEDNIK
Prof. Ivo Gavranić, v.r.

26

Službeni glasnik Općine Blato – 1/07 – 1. ožujka 2007.

Cjenik usluga EKO d.o.o.
1. ODVOZ SMEĆA

-

Domaćinstva na području Općine Blato :
12.10 + PDV( 2.66 ) = 14.76 kn po članu domaćinstva.

Godišnji paušal za domaćinstva s prebivalištem izvan Općine Blato :
A) Stan do 50m2 ……. 165.00 + PDV (36.30) = 201.30 kn
B) Stan od 50-100 m2…..215.00 + PDV( 47.30) = 262.30 kn
C) Stan od 100-150m2….265.00 + PDV ( 58.30) = 323.30 kn
D) Stan od 150-200m2….315.00 + PDV ( 69.30) = 384.00 kn
E) Stan preko 200 m2…..365.00 + PDV( 80.30) = 445.00 kn

-

Građanima koji iznajmljuju sobe odnosno apartmane po broju kreveta:
13.20 + PDV( 2.90) = 16.10 kn

-

Uredski, skladišni, garažni prostor, manje radnje, kiosci, trgovine, ugostiteljski
objekti (bez hotela) i sl. mjesečno po m2:
2.42 + PDV (0.53) = 2.95 kn

-

Hoteli i proizvodni pogoni prema ugovoru

-

Dom zdravlja, Zavod za odrasle, škole, vrtići:
1.32 kn + PDV ( 0.29 ) = 1.61 kn/ m2
Športska dvorana:
0.92 kn + PDV (0.20 ) = 1.12 kn/m2

-

Obrtnici bez prostora:
158.40 kn + PDV (34.85) = 193.25 kn

-

Deponiranje otpada na odlagalištu:
16.50 + PDV ( 3.63) = 20.13 kn/m3

2. POGREBNE USLUGE
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Ukop:
363.00 kn + PDV ( 79.86) = 442.86 kn

-

Korištenje hladnjaka
181.50 kn + PDV(39.93) = 221.43 kn/da

-

Korištenje mrtvačnice :
121.00 + PDV ( 26.62) = 147.62 kn/dan

-

Odvoz vijenaca:
121.00 + PDV( 26.62) = 147.62 kn/dan

-

Upotreba kolica
bez naknade

-

Prijenos posmrtnih ostataka (ekshumacija):

Osnovna cijena (bez pomagača) 440.00 + PDV (96.80) = 536.80 kn
Ukupna cijena (sa pomagačima) 1.320.00 kn + PDV (290.00) = 1.610,00 kn

-

Čišćenje groba :
2.211,00 + PDV( 490.60) = 2.720,60 kn

-

Uskuga korištenja općinskog groba:
440,00 kn + PDV ( 96.80) = 536.80 kn/god.

-

Grobna naknada:
6.60 + PDV ( 1.45) = 8.05 kn mj/domaćinstvo ili 79.20 + PDV(17.42) = 96.62 kn
god. paušal.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
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01.ožujka 2007. godine -Broj 1 /07 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

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