Službeni glasnik Općine Blato – 2/07 – 29. ožujka 2007.

SLUŽBENI GLASNIK
Općine Blato

Broj: 2

Godina: XV

Blato, 29. ožujka 2007. godine

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

Sadržaj
ODLUKU O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE
BLATO ZA 2006. GODINU___________________________________________________ 2
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa gospodarskog razvitka Općine
Blato za 2006. godinu _______________________________________________________ 3
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa kapitalnih infrastrukturnih
ulaganja na području općine Blato u 2006. godini ________________________________ 9
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa održavanja komunalne
infrastrukture i opsega radova održavanja ureñenog grañevinskog zemljišta za 2006.
godinu te Izvješća o radu komunalnog redarstva Općine Blato za 2006. godinu ________ 17
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi na
području općine Blato za 2006. godinu ________________________________________ 24
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u odgoju i
obrazovanju na području općine Blato za 2006. godinu __________________________ 28
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu na
području općine Blato za 2006. godinu ________________________________________ 31
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa zdravstva i socijalne skrbi na
području općine Blato za 2006. godinu ________________________________________ 34
ZAKLJUČAK o dodjeli Zlatnog grba Općine Blato_______________________________ 38
ZAKLJUČAK o dodjeli Zlatnog grba Općine Blato _______________________________ 39
ZAKLJUČAK o dodjeli Srebrnog grba Općine Blato ______________________________ 40
ZAKLJUČAK o dodjeli Srebrnog grba Općine Blato ______________________________ 41
ODLUKU o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti __________________________ 42
ODLUKU o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole_______________ 43

-1-
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Na temelju članka 73. stavak 3 Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (NN 117/93, 69/97, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03), te članka 29. Statuta
Općine Blato (Sl. gl. 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko vijeće Blato na svojoj 17. sjednici
održanoj 29. ožujka 2007. godine donosi slijedeću
ODLUKU
O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE BLATO ZA
2006. GODINU
Članak 1.
Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Općine Blato za 2006. godinu, pri ukupnim
prihodima i primicima od 18.065.167 kuna i ukupnim rashodima i izdacima u visini od
17.968.166 kuna, čime je zabilježen pozitivan financijski rezultat tekuće godine u iznosu od
97.001 kuna, a detaljan pregled po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji, čini sastavni dio
ove Odluke.
Članak 2.
Utvrñuje se ukupan višak prihoda nad rashodima koji je raspoloživ u idućem razdoblju u
visini od 707.856 kuna, a nastao je kao posljedica slijedećih radnji
a) višak prihoda nad rashodima (razred 6- razred 3), uključujući i raspoloživ višak iz
2005. godine iznosi 1.472.508 kuna, koji se rasporeñuje na slijedeći način:
b) višak primitaka od financijske imovine (razred 8-razred 5) u visini od 800.000 kuna;
c) manjak prihoda od nefinancijske imovine (razred 7-razred 4) u visini od 1.564.652
kuna;
Članak 3.
Višak prihoda nad rashodima u visini od 707.856 kuna koristit će se za pokriće rashoda
poslovanja u 2007. godini i to rashoda za nabavku nefinancijske imovine.
Članak 4.
Zadužuju se stručne službe Općine Blato provesti odgovarajuća knjiženja u skladu sa
rasporedom iz članka 1. ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Blato».
Klasa: 021-05/07-03/6
Ur. broj: 2138/02-02/1-07-1
Blato, 29. ožujka 2007. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednica
dipl. ec. Katija Favro, v.r.
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2. Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko vijeće
Blato na svojoj 17. sjednici održanoj 29. ožujka 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa gospodarskog razvitka Općine Blato za
2006. godinu

I
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa gospodarskog razvitka Općine Blato za
2006. godinu.

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

Klasa: 021-05/07-03/7
Ur.br: 2138/02-02/1-07-1
Blato, 29. ožujka 2007. godine
Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec. Katija Favro, v.r.
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA POTICANJA GOSPODARSKOG
RAZVITKA OPĆINE BLATO U 2006. GODINI

U izvješću o realizaciji programa poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato za 2006.
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 izrañena financijska izvješća
gospodarskih subjekata.
Krajem 2006. godine u Blatu je evidentirano 1272 zaposlenih, dok je istovremeno na
Zavodu za zapošljavanje bilo prijavljeno 230 nezaposlenih osoba, što predstavlja stopu
nezaposlenosti od 15,31%, koja je za 1,5% niža od stope koja je zabilježena u istom razdoblju
prošle godine.

1. MJERE U POTICANJU GOSPODARSKOG RAZVITKA OPĆINE
BLATO U 2006. GODINI
Realizacija programa poticanja malog gospodarstva u 2006. godini temeljila se na
slijedećim poticajnim mjerama:
1.1
mjerama za poticanje zapošljavanja;
1.2.
zona malog gospodarstva;
1.3.
poticanje osnivanja novih tvrtki;
1.4.
nagrada poduzetniku sa najvećim brojem novozaposlenih osoba;
1.5.
nagrada najuspješnijem poduzetniku;
1.6. poticanje podizanja novih nasada vinograda;
1.7.
nagrada najuspješnijem privatnom iznajmljivaču;
1.1. Mjere u poticanju zapošljavanja
U 2006. 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 4000
kuna za svaku novozaposlenu osobu sa višom stručnom spremom i 8.000 kuna za
novozaposlenu osobu sa visokom stručnom spremom, uz obvezu da novozaposlena osoba
ostane u radnom odnosu najmanje dvostruko duže od vremena sufinanciranja. U 2006. godini
Općina Blato financirala je slijedeće tvrtke:
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Tvrtka

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

Blato 1902 d.d.
Odvjetnik Antun
Žanetić
Caffe bar «Mare»
Zidarski obrt
«Prižba»
Frizerski salon
«Nana»
Trgovina «Marina»
Futura
Eurokarbon
Trgovački obrt
«Ana»
Trikop d.o.o.
Marco Polo
nekretnine
Trgovina «Živo»
Stolarski
obrt
«Pinbor»
Grañevinski
obrt
«Markota»
Obrt
za
iskope
«Kontista»
Pizzeria «Tinel»
Ivan Gradnja d.o.o.
Knjigovodstvo Bačić
SVEUKUPNO

Broj sufinanciranih
osoba
ukupno 2006. 2005.

Iznos
sufinanciranja u
2006. godini

18
1

16
0

2
1

195.725,33
5.253,60

1
2

1
2

0
0

10.735,86
19.397,78

1

1

0

14.820,00

1
1
1
1

1
0
0
0

0
1
1
1

8.085,00
15.431,58
3.286,47
665,10

7
1

7
1

0
0

71.165,07
17.302,63

1
1

1
1

0
0

12.705,08
18.553,28

1

1

0

9.600,00

1

1

0

9.600,00

3
1
1
44

3
1
1
38

0
0
0
6

19.511,97
6.190,26
14.826,26
452.855,27

U programu poticanja zapošljavanja sudjelovalo je 18 pravnih i fizičkih osoba, te je
zaključeno 38 novih ugovora o sufinanciranju zapošljavanja, dok se iznos sufinanciranja
odnosi i na ugovore zaključene u 2005.godini, a po kojima su financijske obveze nastale u
2006. godini.
U sklopu mjere poticanja zapošljavanja u 2006. godinu utrošeno je 452.855,27 kuna, što u
odnosu na 2005. godinu predstavlja indeks od 110,66, odnosno povećanje od 10,66%.
Pored sufinanciranja u visini od 40% troškova plaće, Općina Blato dodatno je sufinancirala
osobe sa višom i visokom stručnom spremom, te program sufinanciranja samozapošljavanja.
U 2006.godini, kod fizičkih osoba koje zadovoljavaju uvjete Programa, uposlene su dvije
osobe sa visokom stručnom spremom.
U usporedbi sa ranijim godinama vidljiv je pozitivan učinak programa sufinanciranja
zapošljavanja koji se očituje u broju sufinanciranih osoba i visini izdvajanja iz općinskog
proračuna, a što u konačnici rezultira i manjom stopom nezaposlenosti.
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2003.
(30%)
Broj sufinanciranih
osoba
Iznos sufinanciranja

godina 2004.
(30%)
24

125.297,48

godina 2005.
(40%)
25

193.845,00

godina 2006. godina
(40%)
32
38

409.228,00

452.855,27

1.2.Stvaranje poduzetničke zone
U 2006. godini proveden je postupak za izradu projektne dokumentacije za infrastrukturno
opremanje poduzetničke zone, te za elektrifikaciju zone, koja će se realizirati u tijeku 2007.
godini. Iznos koji je sadržan na poziciji poduzetničke zone «Krtinja» odnosi se na jedan
zaključeni ugovor za kupnju zemljišta u poduzetničkoj zoni.
1.3. Poticanje osnivanja novih tvrtki
Iznos za sufinanciranje samozapošljavanja u visini od 15.600 kuna sadržan je u iznosu za
sufinanciranje zapošljavanja, a odnosi se na tvrtke koje su svoje poslovanje započele u 2006.
godini, a njihovi vlasnici su prethodno bili na evidenciji Zavoda za zapošljavanja.
1.4 Nagrada poduzetniku sa najvećim brojem novozaposlenih osoba
U 2006. godini, Blato 1902 d.d. dodijeljena je nagrada kao poduzetniku sa najvećim brojem
novozaposlenih osoba (16 novozaposlenih osoba), od kojih jedna sa visokom stručnom
spremom. Za realizaciju ove mjere iz Općinskog proračuna izdvojeno je 16.000 kuna.
1.5. Nagrada najuspješnijem poduzetniku
Općinsko poglavarstvo Blato u 2006. godini nagradu za najuspješnijeg poduzetnika dodijelilo
je Radež d.d.., kojemu je pripala i novčana nagrada u visini od 10.000 kuna. Priznanje je
dodijeljeno na temelju poslovnih rezultata iz 2005. godine, u kojoj je zabilježena dobit u
visini od 2.814.986,07 kuna.
1.6. Poticanje podizanja novih nasada
U 2006. godini podneseno je 14 zahtjeva za ostvarivanje poticaja za nove nasade vinograda,
koji su se odnosili na 24880 trsova vinove loze i koji su se u cijelosti realizirali. Za poticaj za
nove nasade vinograda utrošeno je 49760 kuna.
U 2006. godini podnesena su 18 zahtjeva za ostvarivanje poticaja za krčenje neobrañenog
poljoprivrednog zemljišta u svrhu podizanja novih nasada maslinika, a, ukupno obrañena
površina iznosi 65084 m2. Iz Općinskog proračuna za 2006. godinu utrošeno je 65.084,00
kuna.
Pored toga, Općina Blato u suradnji sa Blato 1902 Blato d.d. izvršila je nabavku
subvencioniranih sadnica maslina, za koju je namjenu u 2006. godini utrošeno 25.420,01
kuna.
Sveukupno za provedbu ovih mjere iz Proračuna za 2006. godinu utrošeno je 140.264,01
kuna.
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2003. godina
1 loza = 1 kuna
Broj
podnesenih
zahtjeva za lozu
osoba
Iznos sufinanciranja
za nove nasade loze
Subvencioniranje
sadnica maslina
Broj
podnesenih zahtjeva za krčenje
zemljišta
Iznos sufinanciranja
za krčenje zemljišta

2004. godina 2005. godina
2006.godina
1 loza = 1 1 loza = 2 kune
1 loza=2 kune
kuna
1 m2 isk.zem=1 kn 1m2 isk.zem=1 kn
3
5
29
14

1400,00

24.592,00

192.200,00

49.760,00

12.200,00

8.038,00

16.661

25.420,01

28

18

60.157,00

65.084,00

-

-

-

1.7. Nagrada najuspješnijem privatnom iznajmljivaču
Općinsko poglavarstvo Blato, u 2006. 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 2006., dodijelilo je obitelji Ivo
Milat, kojoj je pripala i novčana nagrada u visini od 3.000 kuna.
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REKAPITULACIJA REALIZACIJE PROGRAMA GOSPODARSKOG
RAZVITKA U 2006. GODINI
Mjere poticanja
gospodarskog razvitka

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Stvaranje obrtničke zone
Mjere za poticanje
zapošljavanja
a) novozapošljavanje
b) novozapošljavanje
sa VŠS i VSS
Poticanje osnivanja novih
tvrtki
Nagrada poduzetniku sa
najvećim brojem
novozaposlenih osoba
Nagrada najuspješnijem
poduzetniku
Poticanje podizanje novih
nasada
Nagrada najuspješnijem
privatnom iznajmljivaču
Ukupno:

Visina
osiguranih
sredstava u
2006.
4.000,00
436.000,00

Realizacija Postotak
realizacije
u 2006.
godini
3.520,00
437.255,27

88,0
100,3

425.255,27
12.000,00
15.000,00

15.600,00

104,0

16.000,00

16.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

150.000,00 145.400,00

96,9

3.000,00

3.000,00

100,0

634.000,00 630.775,00

99,5

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
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3. Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko vijeće
Blato na svojoj 17. sjednici održanoj 29. ožujka 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa kapitalnih
infrastrukturnih ulaganja na području općine Blato u 2006. godini

I
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa kapitalnih infrastrukturnih ulaganja na
području općine Blato u 2006. godini.

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

Klasa: 021-05/07-03/8
Ur.br: 2138/02-02/1-07-1
Blato, 29. ožujka 2007. godine

Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec. Katija Favro, v.r.
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA KAPITALNIH
INFRASTRUKTURNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO U 2006. GODINI

1. UVOD
Izvješće obuhvaća sve realizirane investicije Općine Blato tijekom 2006. godine.
U izvješću navodimo investicije koje su se financirale sredstvima Državnog proračuna i
resornih ministarstava, Županijskog proračuna i pravnih osoba u vlasništvu županije i iz
proračuna Općine Blato i njenih pravnih osoba ili zajedničkim ulaganjem gore navedenih
subjekata.
2. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH
ULAGANJA U 2006. godini
2.1. Dovršetak izgradnje Doma umirovljenika «Majka Marija Petković» u Blatu
Tijekom 2006. godine u cijelosti su izvršeni radovi na ureñenju okoliša Doma umirovljenika,
što je obuhvaćalo ureñenje samog okoliša, izgradnju ureñaja za pročišćavanje otpadnih voda i
izgradnju spremnika za lož ulje.
Realizacija čitave investicije u 2006. godini iznosila je 3.695.213,43 kuna sa PDV-om. Iznos
od 1.140.000,00 kuna financiralo je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, iznos od
2.400.000,00 kuna financiralo je Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, dok je
preostali iznos od 155.213,43 kuna financirala Općina Blato.
Općina Blato je u ožujku 2006. godine ugovorila i realizirala iskop rova za polaganje
visokonaponskog kabela od TS Buć do buduće TS Park sa grañevinskim obrtom Ivko Milat
Luketa. Ukupna cijena izvoñenja iznosila je 61.080,00 kuna sa PDV-om.
DP Elektrojug financirao je nabavku i polaganje kabela, kao i nabavku i postavljanje TS Park.
U 2006. godini izrañen je projekt dodatnih radova za što je Ministarstvo zdravstva i socijalne
skrbi izdvojilo sredstva. Prema projektnoj dokumentaciji koju je izradio «Projektni ured
Glavinić» d.o.o. iz Metkovića proveden je javni natječaj, te je odabran «Konstruktor
inženjering» d.d. iz Splita kao najpovoljniji ponuñač čija ponuda iznosi 1.164.798,28 kuna sa
PDV-om.
2.2. Izgradnja školske športske dvorane u Blatu
U 2005. godini tvrtka «APZ inženjering» d.d. iz Zagreba izradila je idejni i glavni projekt za
izgradnju školske športske dvorane u Blatu za što je iz Proračuna Ministarstva mora, turizma,
prometa i razvitka izdvojeno 230.580,00 kuna sa PDV-om.
Za kontrolu glavnog projekta, kontrolu mehaničke otpornosti i stabilnosti i za geomehaničke
istražne radove iz Proračuna Općine Blato za 2006. godinu izdvojeno je 109.510,96 kuna sa
PDV-om.
Da bi se mogla formirati parcela na kojoj je moguće izgraditi trodijelnu školsku športsku
dvoranu, Općina Blato je izvršila otkup zemljišta za što je izdvojeno 501.600,00 kuna.
U 2006. godini ishoñena je lokacijska dozvola, a u veljači 2007. godine ishoñena je grañevna
dozvola.
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2.3. Završetak izgradnje 33. ulice
U rujnu 2006. godine ugovoren je završetak izgradnje 33. ulice sa izgradnjom potpornog zida
do spoja sa ulicom br. 1. Radovi su započeli krajem 2006. godine, a naplata u ukupnom
iznosu od 1.677.318,22 kuna realizirat će se tijekom 2007. godine. Početkom siječnja 2007.
godine Općina Blato je izvršila isplatu prve privremene situacije izvoñaču radova Konstruktor
– Hotini d.o.o. u iznosu od 500.000,00 kuna.
2.4. Odvodnja oborinskih voda iz centra mjesta
U prosincu 2006. ugovorena je izrada elaborata kojim će se definirati način prikupljanja
oborinskih voda iz igrališta, čime bi se kompletirala već izrañena projektna dokumentacija.
Izrada elaborata koja iznosi 89.000,00 kuna sa PDV-om financirat će se iz Proračuna Općine
Blato za 2007. godinu. Takoñer je izdvojeno 97.600,00 kuna za izradu Glavnog projekta.
2.5. Ureñenje centra Prižbe
U protekloj godini nije izvršeno ureñenje plaže, zbog nedovršenog postupka utvrñivanja
granica pomorskog dobra.
U protekloj godini izrañen je novi idejni projekt za ureñenje rive na Prižbi, za što je iz
Proračuna Općine Blato putem indirektnih transfera sa poduzećem «Eko» d.o.o. izdvojeno
83.692,00 kuna. U tijeku je ishoñenje lokacijske dozvole.
Tijekom 2006. godine izrañene su geodetske podloge i idejni projekt za izgradnju nogostupa i
postavljanje kandelabera na dionici od TS Gršćica do TS Ravno, te je podnesen zahtjev za
ishoñenje lokacijske dozvole.
Takoñer je u postupku okrupnjavanje parcela u predjelu Ravno, što je potrebno za izradu
idejnog projekta za izgradnju športsko turističkog centra.
U protekloj godini ugovorena je izrada idejne dokumentacije u iznosu od 241.560,00 kuna sa
PDV-om za maritimnu zaštitu luke Prižba. Izrada idejne dokumentacije ugovorena je sa
tvrtkom «Obala» d.o.o. iz Splita.
2.6. Iskop rova za polaganje kabela od TS Buć – TS Park – TS Zlinje
U ožujku 2006. godine izvršen je iskop kanala za polaganje visokonaponskog kabela od TS
Buć do TS Park za što je izdvojeno 61.080,52 kuna sa PDV-om.
Nabavku i polaganje kabela izvršio je Elektrojug Dubrovnik, P.U. Blato.
2.7. Poduzetnička zona Krtinja
U prosincu 2006. godine započeo je postupak za izradu projektne dokumentacije za izgradnju
infrastrukture u poduzetničkoj zoni, kao i izrada potrebnih geodetskih podloga.
2.8. Izrada projektne dokumentacije za cestu Gršćica – Vinačac
U siječnju 2006. godine ugovorena je izrada geodetskih podloga i idejnog projekta za
izgradnju ceste Gršćica – Vinačac, za što će se iz Proračuna Općine Blato izdvojiti
204.960,00 kuna sa PDV-om.
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2.9. Vodoopskrba Karbuna
U 2006. godini izvršena je vodoopskrba Karbuna. Za ovu investiciju Ministarstvo mora,
turizma, prometa i razvitka izdvojilo je 4.000.000,00 kuna, dok je Fond za regionalni razvoj
za ovu investiciju izdvojio 600.000,00 kuna.
Krajem protekle godine započeti su radovi na ureñenju i sanaciji ceste, a završit će se do
početka ove turističke sezone.
2.10. Izgradnja ceste od groblja Svetog Križa do Krtinje
Krajem 2006. godine tvrtka «Traser» d.o.o. iz Dubrovnika izradila je elaborat za ishoñenje
lokacijske dozvole za što je iz Proračuna Općine Blato izdvojeno 79.056,00 kuna sa PDV-om,
te je podnesen zahtjev za ishoñenje lokacijske dozvole.
Ugovorena je izrada geodetskih podloga, te idejnog i glavnog projekta za nastavak ceste od
Krtinje do spoja sa županijskom cestom Blato Korčula (skretanje za Prižbu).
Izrada projektne dokumentacije takoñer je ugovorena je sa tvrtkom «Traser» d.o.o. na iznos
od 85.400,00 kuna sa PDV-om.

2.11. Sanacija županijske ceste na dionici Ravno – Vinačac
Tijekom protekle godine izvršena je sanacija kolnika na dionici od Ravnog do uvale Mala
Danca, dok će se sanacija u potpunosti izvršiti do početka ove turističke sezone. Preostala
sanacija izvršit će se nakon što Elektrojug Dubrovnik, Pogonski ured Blato izvrši polaganje
kabela na dionici od TS Prižba III do TS Prižba IV (Prišćapac).
Vrijednost cijele investicije iznosi 800.000,00 kuna. Županijska uprava za ceste u ovoj će
investiciji sudjelovati sa iznosom 400.000,00 kuna, dok će općina Blato izdvojiti preostali
iznos od 400.000,00 kuna.
2.12. Dovršetak izgradnje regionalnog vodovoda
U listopadu 2006. godine započeli su radovi na dionici Račišće – Babina, a preostaje još
cjevovod od c. s. Smokvica do Blata. Time će glavni tranzitni cjevovodi obuhvatiti sva veća
mjesta na otoku.
2.13. Projekt odvodnje otpadnih voda
U protekloj godini izrañen je idejni projekt odvodnje otpadnih voda, koji se odnosi na naselje
Blato i sjevernu obalu općine Blato. U listopadu je upućen zahtjev za izdavanje lokacijske
dozvole. Pristiglo je osam suglasnosti na idejni projekt od ukupno jedanaest suglasnosti.
2.14. Rekonstrukcija ceste Popov ratak – spoj sa državnom cestom D 118
U protekloj godini izrañen je parcelacijski elaborat. Sastavlja se tužba kojom će se od svake
parcele izdvojiti potrebni dio preko kojeg prolazi proširenje ceste, te će se formirati nova
jedinstvena parcela, koja će se pridružiti parceli sadašnje ceste.
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2.15. Ureñenje nerazvrstanih cesta
Ureñenje nerazvrstanih cesta u protekloj godini obrañeno je u Izvješću o realizaciji programa
komunalnih infrastrukturnih ulaganja u 2006. godini.
2.16. Izrada projektne dokumentacije za proširenje ceste Sitnica – Karbuni
U siječnju 2006. godine izrañen je idejni projekt za proširenje ceste Sitnica – Karbuni, te je
upućen zahtjev za ishoñenje lokacijske dozvole.
2.17. Proširenje ceste Črnja luka – Borova
Ova investicija se nije realizirala zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko pravnih poslova tj.
prikupljanja svih suglasnosti vlasnika budućeg proširenja puta.
2.18. Polaganje cjevovoda od polja «Blato» kroz tunel do Bristve
Krajem protekle godine započeti su radovi na polaganju cjevovoda od polja «Blato» kroz
tunel do Bristve. Do sad su izvršeni svi radovi. Općina Blato će financirati izradu i montažu
nosača za cijevi u iznosu 600.000,00 kuna. Hrvatske vode financirale su nabavku cijevi u
iznosu od 500.000,00 kuna, a Vodovod d.o.o. financirao je polaganje cjevovoda u iznosu od
200.000,00 kuna.
2.19. Otkup kompletnog kompleksa kaštela Arneri
Ova investicija se nije realizirala jer se nisu riješili svi imovinsko pravni poslovi.
2.20. Izrada glavnog projekta za ureñenje Velog parka
U protekloj godini izrañen je idejni projekt, te je upućen zahtjev za ishoñenje lokacijske
dozvole. Postupak ishoñenja lokacijske dozvole je pri kraju i očekuje se izdavanje početkom
travnja ove godine.
2.21. Izgradnja sanitarnog čvora u centru mjesta
U protekloj godini nije došlo do realizacije ove investicije zbog rebalansa proračuna u 2006.
godinu. Meñutim, ova investicija realizirat će se u 2007. godini i to putem poduzeća «Eko»
d.o.o.
2.22. Sanacija krovišta crkve «Svi Sveti» u Blatu
Tijekom protekle godine izvršena je sanacija krovišta crkve «Svi Sveti» u Blatu. Općina Blato
je za ovu investiciju u 2006. godini izdvojila 100.000,00 kuna.
2.23. Izrada projektne dokumentacije za proširenje ceste Potirna – Grdača
Općina Blato je tijekom 2006. godine ugovorila izradu geodetskog elaborata sa Uredom
ovlaštenog inženjera geodezije vl. Prijam Bačić. Za ovu investiciju je iz Proračuna Općine
Blato putem indirektnih transfera sa poduzećem «Eko» d.o.o. izdvojeno 108.580,00 kuna sa
PDV-om.
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2.24. Izrada projektne dokumentacije za sanaciju deponija Sitnica
Tijekom protekle godine izrañen je idejni projekt kao i Studija utjecaja na okoliš. Takoñer je
podnesen zahtjev za ishoñenje lokacijske dozvole.
2.25. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Doma kulture
Rekonstrukcija pozornice
U protekloj godini izvršena je rekonstrukcija pozornice Doma kulture. Radovi su obuhvaćali
betoniranje podloge ispod unutarnjeg dijela pozornice, te izradu nove čelične konstrukcije
unutarnjeg dijela pozornice. Takoñer je izvršeno postavljanje novog daščanog poda na cijeloj
površini pozornice.
Izvršeni su grañevinski radovi u vrijednosti od 88.816,00 kuna sa PDV-om.
Za metalnu konstrukciju i izradu drvenog poda izdvojeno je 237.131,40 kuna sa PDV-om.
Ova investicija financirana je iz Proračuna Općine Blato putem indirektnih transfera sa
poduzećem Eko d.o.o..
2.26. Sanacija zgrade «bivša osnovna škola Potirna»
Ova investicija nije se realizirala jer nije uvrštena u Proračuna Ministarstva kulture.
2.27. Vodoopskrba Črnja luke
Tijekom 2006. godine vršeni su imovinsko pravni poslovi. Završena je izrada izvedbenog
projekta, te slijedi ishoñenje grañevne dozvole.
2.28. Rekonstrukcija krovišta Doma športova
U kolovozu protekle godine izvršena je rekonstrukcija južnog dijela krovišta Doma športova
koja uključuje zamjenu drvene konstrukcije i krovnog pokrova. Za ovu investiciju iz
Proračuna Općine Blato izdvojeno je 65.000,00 kuna.
2.29. Otkup kuće obitelji Franulović «Srzuvan»
U protekloj godini izvršen je otkup kuće obitelji Franulović «Srzuvan» za što je iz
proračuna Općine Blato izdvojeno 800.000,00 kuna. Ovaj prostor uredit će se kao galerijski
prostor.
2.30. Ureñenje igrališta i parkirališta u centru Blata
Općina Blato je tijekom protekle godine financirala izradu idejnog projekta ureñenja igrališta
i parkirališta u ukupnom iznosu od 36.600,00 kuna sa PDV-om. Predviñena lokacija nalazi se
istočno od nogometnog igrališta.
Ishoñena je lokacijska dozvola. Izrada glavnog projekta je pri kraju, temeljem kojeg će se
izdati grañevna dozvola.
2.31. Maritimna zaštita luke Prigradica
U protekloj godini ugovorena je i izrañena idejna dokumentacija ureñenja obalnog pojasa luke
Prigradica za što je iz proračuna Općine Blato izdvojeno 183.000,00 kuna sa PDV-om.
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Tim projektom ostvarit će se preduvjeti za prihvat i siguran boravak, kako ribarskih, tako i
nautičkih plovila, te posebno izletničkih, odnosno plovila javnog pomorskog prometa.
2.32. Izrada Izmjena i dopuna prostornog plana ureñenja Općine Blato
U protekloj godini Općina Blato je izvršila uplatu Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu
preostali dug u iznosu od 71.296,00 kuna za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana
ureñenja Općine Blato.

3. FINANCIRANJE PROGRAMA KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH
ULAGANJA

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

INVESTICIJA
1.

Dovršetak izgradnje Doma
umirovljenika

Visina sredstava u
kunama
1.140.000,00
2.400.000,00
155.213,43

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Izgradnja školske športske dvorane
Završetak izgradnje 33. ulice
Odvodnja oborinskih voda iz
centra mjesta
Ureñenje centra Prižbe
Iskop rova za polaganje kabela od
TS Buć – TS Park
Poduzetnička zona Krtinja
Izrada projektne dokumentacije za
cestu Gršćica - Vinačac
Vodoopskrba Karbuna

Izgradnja ceste od groblja Sv.
Križa do Krtinje
Sanacija županijske ceste na
dionici Ravno - Vinačac
Dovršetak izgradnje regionalnog
vodovoda
Projekt odvodnje otpadnih voda
Rekonstrukcija ceste Popov ratak
– spoj sa državnom cestom D 118

611.110,98

Izvori financiranja
Ministarstvo zdravstva i
socijalne skrbi
Ministarstvo mora,
turizma, prometa i razvitka
Općina Blato

97.600,00

Općina Blato
Općina Blato
Općina Blato

61.080,52

Općina Blato – Eko d.o.o.
Općina Blato – Eko d.o.o.

4.600.000,00

79.056,00

Ministarstvo mora,
turizma, prometa i razvitka,
Fond za regionalni razvoj
Općina Blato

Hrvatske vode
Vodovod d.o.o.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Ureñenje nerazvrstanih cesta
Izrada projektne dokumentacije za
proširenje ceste Sitnica - Karbuni
Proširenje ceste Črnja luka –
Borova
Polaganje cjevovoda od polja
«Blato» kroz tunel do Bristve
Otkup kompletnog kompleksa
kaštela Arneri
Izrada glavnog projekta za
ureñenje Velog parka
Izgradnja sanitarnog čvora u
centru mjesta
Sanacija krovišta crkve Svi Sveti
Izrada projektne dokumentacije za
proširenje ceste Potirna - Grdača
Izrada projektne dokumentacije za
sanaciju deponija Sitnica
Izrada projektne dokumentacije za
rekonstrukciju zgrade Doma
kulture – Rekonstrukcija pozornice
Sanacija zgrade «bivša Osnovna
škola» u Potirni
Vodoopskrba Črnja luke
Rekonstrukcija krovišta Doma
športova
Otkup kuće obitelji Franulović
«Srzuvan»
Ureñenje igrališta i parkirališta
Maritimna zaštita luke Prigradice
Izrada Izmjena i dopuna
Prostornog plana ureñenja Općine
Blato

Eko d.o.o.

100.000,00
108.580,00

Općina Blato
Općina Blato, Eko d.o.o.

325.947,4

Općina Blato

65.000,00

Vodovod d.o.o. Blato
Općina Blato

800.000,00

Općina Blato

36.600,00

Općina Blato

71.296,00

Općina Blato
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4. Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko vijeće
Blato na svojoj 17. sjednici održanoj 29. ožujka 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture i
opsega radova održavanja ureñenog grañevinskog zemljišta za 2006. godinu te Izvješća
o radu komunalnog redarstva Općine Blato za 2006. godinu

I
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture i
opsega radova održavanja ureñenog grañevinskog zemljišta za 2006. godinu te Izvješće o radu
komunalnog redarstva Općine Blato za 2006. godinu.

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

Klasa: 021-05/07-03/9
Ur.br: 2138/02-02/1-07-1
Blato, 29. ožujka 2007. godine

Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec. Katija Favro, v.r.
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I.

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I OPSEG RADOVA ODRŽAVANJA UREðENOG
GRAðEVINSKOG ZEMLJIŠTA

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Ručno pometanje javnih površina u središtu mjesta, prikupljanje i odvoz komunalnog otpada i
izdvojeno skupljanje otpada vrši se redovno prema «Planu i programu EKO-a d.o.o.», a u
ljetnim mjesecima uključena su dva kamiona na navedenim poslovima.
Planirano
a)

b)

c)

ručno pometanje javnih površina:
djelatnika 3 x 2016 sati = 6048 sati

135.000,00

ručno pometanje javnih površina
(Prižbe i Prigradice) djelatnika 2 x 120 sati

7.000,00

Ostvareno
135.000,00

-

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

217.000,00

217.000,00

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

16.000,00

21.000,00

izdvojeno skupljanje korisnog otpada
djelatnik 1 = 864 sati

50.000,00

80.000,00

f)

reciklažno dvorište (najam + el.en)

-

14.000,00

g)

utrošak goriva

70.000,00

111.428,40

h)

održavanje deponija:
djelatnik 1 = 2229 sati
djelatnik - sezonac = 600 sati
djelatnik na dezinsekciji = 40 sati
gašenje požara algama

47.000,00
10.000,00
5.000,00
-

47.000,00
10.000,00
5.000,00
20.492,00

i)

poslovi na pranju središta mjesta

5.000,00

5.000,00

j)

kredit kamiona smećare

146.000,00

167.805,67

k)

kredit kamiona-kipera

65.000,00

44.015,00

l)

nabavka kontejnera

35.000,00

51.576,00

m)

nabavka viljuškara

-

57.495,89

n)

održavanje Plokate (Blatsko ljeto)

8.000,00

5.000,00

816.000,00

996.812,96

d)

e)

Ukupno:

- 18 -

Službeni glasnik Općine Blato – 2/07 – 29. ožujka 2007.
2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Redovito se vrši održavanje klupa i prometnih znakova u smislu bojanja i zamjene drvenih
elemenata, te zamjena dotrajalih i postavljanje novih prometnih znakova i bojanje pragova za
usporavanje.
a)održavanje javnih prometnih površina i
javnih cesta, te okomite i vodoravne signalizacije:
djelatnik 1 = 120 sati
2.500,00
13.500,00
b) prometni znakovi, smeña signalizacija
c) održavanje i upravljanje ribarnicom i tržnicom:
djelatnik 1 = 996 sati
d) održavanje i upravljanje stambenom zgradom:
djelatnik 1 = 150 sati

-

34.791,96

26.000,00

26.000,00

4.500,00

4.500,00

e) stupići za pješačku zonu

-

f) obilježavanje «Trga Dr. F. Tuñmana»
Ukupno:

33.000,00

44.941,51
17.844,83
141.578,30

3. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Održavanje javno-zelenih površina uključuje orezivanje i čišćenje nasada, proljetno
okopavanje i zalijevanje, košenje travnjaka, obnova i popuna nasada, te sezonska sadnja i
preventivna zaštita lipa od pepelnice i gubara.
a) održavanje drvoreda lipa:
djelatnika 3 x 140 sati = 420 sati
9.000,00
9.000,00
b) održavanje zelenih površina :
djelatnika 2 x 600 sati = 1200 sati

26.000,00

26.000,00

c) održavanje dječjeg igrališta:
djelatnika 1 = 120 sata

2.500,00

2.500,00

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

1.500,00

1.500,00

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

4.000,00

4.000,00

f) potrošnja vode za zalijevanje zelenih površina

5.000,00

8.260,80

25.000,00

27.520,00

73.000,00

78.780,80

g) sadnja, lipa, cvijeća i ukrasnog zelenila
Ukupno:
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4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Upravljanje, održavanje objekata i ureñaja javne rasvjete osigurava kontinuirano
funkcioniranje javne rasvjete uključujući podmiru troškova električne energije za
rasvjetljavanje javnih površina.
a) održavanje javne rasvjete:
djelatnika 2 x 250 sati = 500 sati

58.000,00

72.977,76

7.000,00

11.896,54

230.000,00

198.064,67

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

-

Ukupno:

13.761,01

295.000,00

296.699,98

4. ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH KANALA

Održavanje kišnih slivnika, taložnica i odvodnih kanala vrši se prema potrebi, a generalno
čišćenje se obavlja prije jesenskih kiša. Na melioracijskim kanalima u blatskom polju izvršiti
će se dvokratna košnja trave uz redovno čišćenje šiblja i nanosa, uključujući poslove
vodočuvarske službe tokom cijele godine.
a) održavanje slivnika i odvodnih kanala:
djelatnik 1 = 160 sati

3.500,00

3.500,00

b) održavanje taložnica i upojnog bunara na Zlinjama:
djelatnika 3 x 90 sati = 270 sati

6.000,00

6.000,00

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

31.500,00

47.158,00

41.000,00

56.658,00

Ukupno:

5. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Podrazumijeva nadzor nad stanjem nerazvrstanih cesta redovnom i izvanrednom kontrolom,
održavanje kolnika i pločnika, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste.
a) djelatnika 3 x 240 sati = 720 sati
b) sanacija kolnika i pločnika

16.000,00
1.000.000,00

16.000,00
553.249,43

Ukupno:

1.016.000,00

569.249,43
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6. ODRŽAVANJE GROBLJA
a) jedan djelatnik 2010 sati

50.000,00

50.000,00

b) održavanje «Starog groblja» 2 x godišnje

4.000,00

4.000,00

54.000,00

54.000,00

a) izrada studije utjecaja na okoliš
(troškovi rada komisije za procjenu)

-

17.000,00

b) ishoñenje lokacijske dozvole

-

54.500,00

Ukupno:

7. SANACIJA DEPONIJA «SITNICA»

c) otkup zemljišta

50.000,00

-

d) glavni projekt

80.000,00

-

e) izvedbeni projekt

60.000,00

-

f) sanacija divljih deponija

-

50.000,00

190.000,00

121.500,00

a) protupožarna zaštita

250.000,00

290.270,00

b) dekorativni elementi

10.000,00

18.704,19

c) košarice za smeće

6.000,00

2.550,00

d) održavanje plaža

15.500,00

25.000,00

e) najam kemijskih WC-a

17.500,00

19.500,00

Ukupno:

299.000,00

356.024,19

2.817.000,00

2.671.303,65

Ukupno:

8. OSTALO ODRŽAVANJE:

SVEUKUPNI TROŠKOVI:
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OPĆINSKO POGLAVARSTVO
II.

IZVJEŠĆE O RADU KOMUNALNOG REDARSTVA

U cilju održavanja čistoće, kulturnog izgleda i ureñenja naselja, održavanja
javnoprometnih površina, racionalnog postupanja s otpadnim tvarima, te pridržavanja
propisanog načina kod izvoñenja grañevinskih radova na području Općine Blato, sukladno
Odluci o komunalnom redu ( Sl. gl. Općine Blato 2/01 - pročišćeni tekst i 6/03 ) komunalno
redarstvo tijekom 2006. godine izdalo je:
•
45 rješenja,
•
22 zaključka o dozvoli izvršenja rješenja,
•
6 obavijesti,
•
3 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka,
•
5 suglasnosti za prokop ulica.
Od ukupno 45 izdanih rješenja 22 je uspješno riješeno, za 22 su doneseni zaključci o izvršenju
rješenja ( sukladno čl. 39. točka 6. Odluke o komunalnom redu ), dok je za jedno rješenje
postupak u tijeku.
Od ukupno 22 izdana zaključka o dozvoli izvršenja rješenja 14 je uspješno riješeno, dok je za
8 postupak u tijeku.
Komunalno redarstvo takoñer je sukladno Odluci o komunalnoj redu uputilo ukupno 6
obavijesti i to :
- 1 obavijest za uklanjanje namotaja za kabele ( HEP ) ( sukladno čl. 39. točka 6. Odluke o
komunalnom redu ).
- 3 obavijesti vlasnicima kontejnera odloženih uz javnu površinu.
- 1 obavijest vlasnicima kamiona ( deponiranje krupnog grañ. otpada ).
- 1 obavijest trgovinama ( dostava u tur. sezoni ).
Prekršajnom sudu u Blatu upućena su 3 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka koji se
odnose na:
- zabranu prodaje voća i povrća (dva zahtjeva),
- izlijevanje fekalnih voda (jedan zahtjev).
Od ukupno 10 upućenih zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka u 2005. godini 4 su
povučena, budući su stranke postupile sukladno Odluci o komunalnom redu, dok je za 3
zahtjeva postupak u tijeku, za preostala 3 zahtjeva dobili smo rješenja kojima se prekršitelji
kažnjavaju :
- globom od 200,00 KN i 1370,00 KN naknade štete Općini Blato,
- globom od 200,00 KN. i 5465,00 KN naknade štete Općini Blato,
- opomenom.
Komunalno redarstvo je u suradnji sa Sanitarnim inspektorom uredovalo u Prigradici
temeljem prijave, a u svezi držanja peradi.
Pored navedenih poslova komunalno redarstvo tijekom 2006. godine vršilo je i slijedeće
poslove :
- obilazak ulica radi saniranja oštećenja na asfaltu,
- obilazak poljskih putova radi asfaltiranja,
- obilazak mjesta u noćnim satima radi utvrñivanja ispravnosti javne rasvjete,
- obilazak mjesta u noćnim satima radi utvrñivanja rada ugostiteljskih objekata,
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nazočnost na terenu prilikom asfaltiranja poljskih putova, nerazvrstanih cesta i ulica u
Blatu,
- nazočnost i sudjelovanje u potrazi za nestalim grañaninom Blata,
- ustroj prometne jedinice mladeži, svakodnevno praćenje njihovog rada na terenu u jutarnjoj
i popodnevnoj smjeni, tjedni rasporedi rada, mjesečna izvješća, (izvanredni angažman tijekom
Blatskog ljeta zahtijevao je dodatno angažiranje).
Prilikom realizacije programa komunalne infrastrukture napravljeno je sljedeće :
- Asfaltiranje puta za Hrastovice,
- Asfaltiranje puta Dol – Kopila – Borova,
- Asfaltiranje puta Privor – Brnistrova,
- Ureñenje poljskog puta u tamponu za Lokvicu,
- Proboj puta Hotina – Papratni dolac,
- Regulacija prometa 1., 31. i 32 ulicom,
- Nabava i ugradnja novih rasvjetnih tijela javne rasvjete, po zahtjevu grañana.
Temeljem učestalih prijava grañana na ime nepridržavanja radnog vremena iz Odluke o
ugostiteljskoj djelatnosti ugostiteljskih objekata iz skupine barovi, ostvarena je suradnja s
Državnim inspektoratom u Korčuli, koja u konačnici nije dala očekivane rezultate.
Takoñer je vršena izmjera površine stambenih objekata na temelju prigovora vlasnika na
području sjeverne i južne obale općine Blato u svrhu ažuriranja baze podataka Odjeljka
općinske uprave i samouprave.
Osim slanja Rješenja i Zaključaka o izvršenju Rješenja pravnim i fizičkim osobama, vršeni su
brojni razgovori s prekršiteljima Odluke o komunalnom redu koji su dali pozitivne rezultate,
pa nije bilo potrebno pokretati prekršajni postupak, kao krajnju mjeru.
Tijekom 2006. godine ostvareno je cca. 150. kontakata sa potencijalnim prekršiteljima Odluke
o komunalnom redu većinom zbog :
- nepropisnog parkiranja (70),
- vožnje u krivom smjeru (10),
- odlaganja krupnog grañevinskog otpada uz javnu površinu (5),
- odlaganja čamaca na javno pomorskom dobru (11),
- odlaganje neregistriranih automobila i olupina na javnoj površini i privatnoj površini
uz javnu površinu (30),
- izlijevanje fekalnih voda tijekom jematve, branja maslina i pranja osobnih automobila
na javnoj površini (20),
- prodaje voća, povrća, tekstilne robe i tehničke robe na javnoj površini (5).

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
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5. Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko vijeće
Blato na svojoj 17. sjednici održanoj 29. ožujka 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi na području
općine Blato za 2006. godinu

I
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi na području
općine Blato za 2006. godinu.

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

Klasa: 021-05/07-03/10
Ur.br: 2138/02-02/1-07-1
Blato, 29. ožujka 2007. godine

Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec. Katija Favro, v.r.
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE BLATO U 2006. GODINI
1. UVOD
Za javne potrebe u kulturi na području općine Blato tijekom 2006. godine izdvojeno je
1.882.413,00 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 2006. 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 2006. GOD.

2.1 Rad ustanova i djelatnosti u temeljnoj kulturi
U financiranju rada Narodne knjižnice Blato u 2006. godini izdvojena su sredstva u
iznosu od 129.243,00 kuna, i to:
- sredstva za plaću djelatnice
- sredstva za materijalne troškove
- nabavka uredske opreme
- nabavka knjižne grañe

59.265,00 kuna;
7.254,00 kuna;
20.147,00 kuna;
42.577,00 kuna.

2.2 Manifestacije pod pokroviteljstvom Općine Blato i ostale manifestacije
Ukupno je za organizaciju manifestacija pod pokroviteljstvom Općine Blato u 2006.
godini izdvojeno je 352.053,00 kuna, i to.
- Blatsko ljeto
- Blatski tjedan

sredstva u iznosu od
sredstva u iznosu od

244.566,00 kuna
73.487,00 kuna

Općina Blato u 2006.godini iz Proračuna je izdvojila 34.000,00 čime je podržala
organizaciju manifestacija izvan njenog pokroviteljstva, i to:
-

pokladne običaje;
priredbe i obilježavanje značajnih datuma za nacionalnu povijest i kulturu, te
državnih i vjerskih blagdana (Tri kralja, Veliki petak, Uskrs, Uskrsni ponedjeljak,
Prvi svibnja, Tjelovo, Dan hrvatskog sabora, Dan antifašizma, Blagdan blažene
Marije Propetog, Velika Gospa, Sveta Cecilija).
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2.3. Financiranje programa kulturnih društava
Za redovno djelovanje kulturnih društava u Blatu u 2006. godini Općina Blato
izdvojila je ukupno 220.626,00 kuna. Struktura donirani sredstava je sljedeća:
- VU «Kumpanija»
- HGSU «Petar Milat»
- Narodna glazba Blato
- HGU «Sveta Vincenca»
- UPO «Krulić»
- Župni zbor
- Društvo prijatelja «Vino u tradiciji življenja»
- Radio Blato
- Društvo Blaćana – Zagreb
- Društvo Blaćana – Dubrovnik
- Društvo Blaćana – Split
- Odbor za obnovu deset starohr. crkvica
- Ostale donacije

20.000,00 kuna;
2.673,00 kuna,
16.000,00 kuna;
16.000,00 kuna;
1.500,00 kuna;
6.000,00 kuna;
2.000,00 kuna;
93.980,00 kuna;
10.000,00 kuna;
1.000,00 kuna;
3.000,00 kuna;
25.000,00 kuna;
23.473,00 kune

2.4. Izdavaštvo i informiranje
Za potrebe izdavaštva i informiranja, u koje se ubraja i održavanje službenih web
stranica Općine Blato, te izdavanje školskih listova i web stranica Osnovne i Srednje škole
u 2006. godini iz proračuna Općine Blato izdvojena su sredstva u iznosu od 37.571,00
kuna.

2.5. Investicijska ulaganja u objekte i opremu u kulturi
- Restauracija koncertnog glasovira
- Rekonstrukcija krovišta crkve Svih Svetih
- Otkup zgrade Franulović Srzuvan
- Sanacija pozornice u Velikoj dvorani
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TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I IZDVOJENIH SREDSTAVA ZA
REALIZACIJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2006.

NAZIV PROGRAMA

PLANIRANO
REBALANSOM
135.928,00
59.428,00
31.500,00
45.000,00

129.243,00
59.265,00
27401,00
42.5477,00

362.000,00

352.053,00

245.000,00
75.000,00
42.000,00

244.566,00
73.487,00
34.000,00

220.000,00

220.626,00

IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE

38.000,00

37.571,00

INVESTICIJSKA ULAGANJA

1.158.000,00

1.157.920,00

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

- Restauracija koncertnog glasovira
- Ureñenje krovišta crkve Svih svetih
- Otkup zgrade Franulović Srzuvan
- Sanacija pozornice

IZDVOJENO

8.000,00
100.000,00
800.000,00
250.000,00

7.613,00
100.000,00
800.000,00
250.307,00

OTKUP ARHIVSKE GRAðE

-

-

SVEUKUPNO

1.913,928

1.897.413,00

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
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6. Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko vijeće
Blato na svojoj 17. sjednici održanoj 29. ožujka 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju
na području općine Blato za 2006. godinu

I
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju na
području općine Blato za 2006. godinu.

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

Klasa: 021-05/07-03/11
Ur.br: 2138/02-02/1-07-1
Blato, 29. ožujka 2007. godine

Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec. Katija Favro, v.r.
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU I
OBRAZOVANJU NA PODRUČJU OPĆINE BLATO U 2006. 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;
- srednjoškolsko 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. Rebalansom Programa planirano je da se u
2006. god. za potrebe odgoja i obrazovanja izdvoji 761.000,00 kuna, dok je u protekloj godini
za realizaciju Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju Općina Blato ukupno izdvojila
753.292,00 kuna, dok je 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 2006. GOD.

I

2.1. Program u predškolskom odgoju i obrazovanju
U predškolskom odgoju i obrazovanju Općina Blato u 2006. godini sufinancira rad
Dječjih vrtića u ukupnom iznosu od 422.944,00 kn i to:
- Dječji vrtić «Blato»
u iznosu od 282.944,00 kn;
- Dječji vrtić «Marija Petković» u iznosu od 140.000,00 kn.

2.2. Program u osnovnom i srednjoškolskom 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 2006. godini Općina Blato
izdvojila je ukupno 142.548,00 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 najboljeg učenika završnog
razreda Srednje škole Blato, te je za realizaciju ove mjere izdvojeno 167.800,00 kuna.
Ukupno je stipendirano 24 studenta.
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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.

TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I IZDVOJENIH SREDSTAVA
ZA REALIZACIJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU I
OBRAZOVANJU U 2006. 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
430.000,00

IZDVOJENO
422.944,00

290.000,00
140.000,00

282.944,00
140.000,00

IZVORI
SREDSTAVA
Proračun Općine
Blato

143.000,00

142.548,00

Proračun Općine
Blato

168.000,00

167.800,00

Proračun Općine
Blato

20.000,00

20.000,00

761.000,00

753.292,00

Proračun Općine
Blato

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
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7. Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko vijeće
Blato na svojoj 17. sjednici održanoj 29. ožujka 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu na području
općine Blato za 2006. godinu

I
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu na području
općine Blato za 2006. godinu.

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

Klasa: 021-05/07-03/12
Ur.br: 8/02-02/1-07-1
Blato, 29. ožujka 2007. godine

Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec. Katija Favro, v.r.
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA
PODRUČJU OPĆINE BLATO U 2006. GODINI

1. UVOD
Za javne potrebe u sportu na području općine Blato tijekom 2006. godine iz Proračuna je
izdvojeno 783.527,00 kuna. Sredstva se odnose na investicijsko ulaganje u sportske objekte i
opremu, na financiranje sportskih dogañanja, te na financiranje djelovanja sportskih društava:
- BŠK «Zmaj» (nogomet);
- GU «Hrvatski 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 «Škoj» SS Blato mali nogomet, košarka, atletika, fitnnes, planinari.

2. REALIZACIJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2006.GOD.
2.1.Djelovanje sportskih društava
Za djelovanje sportskih društava u 2006. godini iz Proračuna Općine Blato
izdvojeno je ukupno 153.000.00 kuna, a na temelju pristiglih zahtjeva za isplatu
proračunskih sredstava. Struktura izdvojenih sredstava je sljedeća:
- BŠK «Zmaj»
- HGD «Sokol»
- RD «Pagar»
- ŠK «Blato»
- ŠSK OŠ Blato
- ŠSK SŠ Blato

120.000,00 kuna;
14.000,00 kuna;
5.000,00 kuna;
5.000,00 kuna;
3.000,00 kuna;
6.000,00 kuna;

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

-

Općina Blato podržala je dogañanja u sportu za vrijeme manifestacija pod
pokroviteljstvom Općine Blato, te za njih tijekom 2006. godine izdvojila 68.110,00
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 2006. god.;
Ostala natjecanja tijekom godine.
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2.3. Memorijalni turnir u spomen na Želimira Žanetića
Za organizaciju Memorijalnog turnira u spomen na Želimira Žanetića, Općina
Blato je u 2006. godini iz Proračuna izdvojila 5.000,00 kuna. Sredstva za ovaj turnir
uplaćena su na račun BŠK «Zmaj».

2.4. Investicijska ulaganja
U 2006. godini za investicijska ulaganja u sportu iz Proračuna je izdvojeno
562.417,00 kn, i to za:
- otkup grañevinskog zemljišta za izgradnju sportske dvorane

501.600,00 kn

- dokumentaciju sportske dvorane

24.217,00 kn

- izradu projekta igrališta za male sportove

36.600,00 kn

TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I IZDVOJENIH SREDSTAVA ZA
REALIZACIJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2006. GOD.
PLANIRANO
REBALANSOM

IZDVOJENO

163.000,00

153.000,00

Proračun Općine
Blato

71.000,00

68.110,00

Proračun Općine
Blato

562.000,00

562.417,00

- Otkup zemljišta
- Izrada projekta igrališta
- Dokumentacija sportske dvorane

502.000,00
40.000,00
20.000,00

501.600,00
36.600,00
24.217,00

UKUPNO

796.000,00

783.527,00

NAZIV PROGRAMA
FINANCIRANJE PROGRAMA
SPORTSKIH DRUŠTAVA
UKLJUČUJUĆI I
MEMORIJALNI TURNIR
DJELOVANJA I DOGAðANJA
U SPORTU TIJEKOM GODINE
I PROMICANJE SPORTA
MEðU MLADIMA
INVESTICIJSKA ULAGANJA

IZVORI
SREDSTAVA

Proračun Općine
Blato

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
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8. Temeljem članka 29. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko vijeće
Blato na svojoj 17. sjednici održanoj 29. ožujka 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa zdravstva i socijalne skrbi na području
općine Blato za 2006. godinu

I
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa zdravstva i socijalne skrbi na području
općine Blato za 2006. godinu.

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

Klasa: 021-05/07-03/13
Ur.br: 2138/02-02/1-07-1
Blato, 29. ožujka 2007. godine

Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec. Katija Favro, v.r.
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI NA
PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA 2006. 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
odreñenim kategorijama stanovništva koji udovoljavaju kriterijima navedenim u Programu
zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato.
U 2006. godini rebalansom proračuna planirano je za realizaciju Programa zdravstva i
socijalne skrbi, u djelu koji je u nadležnosti Općine Blato, 624.000,00 kuna, dok je iz
Proračuna Općine Blato u 2006. godini za realizaciju Programa zdravstva i socijalne skrbi
izdvojeno 620.274,00 kuna.

2. REALIZACIJA PRAVA I OBLIKA SOCIJALNE SKRBI U SUSTAVU
PROGRAMA ZDRAVSVA I SOCIJALNE SKRBI OPĆINE BLATO U
2006. GODINI

A) Zaštita mladeži (djece, učenika i studenata)

342.709,00 kn

2.1.

Pomoć djeci s posebnim potrebama
U 2006. godini, na temelju podnesenih zahtjeva i povodom božićnonovogodišnjih blagdana, iz Proračuna Općine Blato za pomoći djeci sa
posebnim potrebama izdvojeno je 32.000,00 kuna.

2.2.

Potpore i pomoći studentima i učenicima
Na temelju podnesenih zahtjeva za pomoć u školovanju i studiranju u 2006.
godini iz Proračuna Općine Blato je izdvojeno 3.184,00 kuna.

2.3.

Udžbenici za učenike Osnovne škole
Sukladno Odluci Općinskog poglavarstva, Općina Blato je u 2006. godini
osigurala besplatne udžbenike za sve učenike Osnovne škole Blato, njih 321,
za čiju je nabavku izdvojila ukupno 199.993, kuna.

2.4.

Jednokratne novčane potpore za novoroñenu djecu
Sukladno mjerama Socijalnog programa za potpore novoroñenoj djeci iz
Proračuna Općine Blato ukupno je izdvojeno 45.000,00 kuna. Za svako
novoroñeno dijete po 1.000,00 kuna, za drugo dijete 2.000,00 kuna, za treće
dijete 3.000,00 kuna i svako daljnje dijete po 1.000,00 kuna više.
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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 57.823,00 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
4.710,00 kn.

B) Zaštita obitelji i starijih osoba

108.565,00 kn

2.7.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
Na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb, u 2006. godini Općina Blato
sudjelovala je u pružanju pomoći u podmirenju troškova stanovanja
korisnicima pomoći za uzdržavanje, u ukupnom iznosu od 12.100,00 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 2006. godini iz
Proračuna za troškove ogrijeva izdvojilo 6.400,00 kuna, od čega je 2.400,00 kn
refundirano iz Županijskog proračuna.

2.8.

Uvećani oblik pomoći za uzdržavanje
U 2006. 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 5.000,00 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 82.195,00 kuna.
Takoñer, u sklopu ove mjere Općina Blato je prigodom Božićnih blagdana
svim grañanima koji imaju više od osamdeset godina, njih ukupno 215, uručila
prigodan poklon bon u visini 100,00 kuna, a za osobe koje imaju više od 90
godina i prigodan poklon paket.

2.10.

Plaćanje računa javnih komunalnih poduzeća
U 2006. 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 9.270,00 kuna.
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C) Tekuće donacije udrugama i društvima
2.11.
2.12.
2.13.

169.000,00 kn

Društvo dobrovoljnih davatelja krvi
Hitna medicinska služba
Udruga slijepih Županije DN

6.000,00 kn
162.000,00 kn
1.000,00 kn

TABELARNI PRIKAZ REALIZACIJE PROGRAMA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE
SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE BLATO
U 2006. GODINI
PROGRAM
ZAŠTITA MLADEŽI
1.Jednokratne pomoći i
pomoći djeci sa posebnim
potrebama
2. Udžbenici za učenike
Osnovne škole Blato
3.
Jadnokratne
pomoći
učenicima i studentima
4. Jednokratne novčane
potpore za novoroñenu djecu
5.Prigodni poklon bon za
božićne blagdane
6. Program borbe protiv
ovisnosti
ZAŠTITA OBITELJI I
STARIJIH OSOBA
7. Pomoći za podmirenje
troškova stanovanja
8. Uvećani oblik pomoći za
uzdržavanje
9. Jednokratne novčane
pomoći
10. Plaćanje računa javnih
komunalnih poduzeća
11.Društvo dobrovoljnih
davatelja krvi
12.
Udruga
slijepih
Županije Dub.-Ner.
13.Hitna medicinska
služba
UKUPNO

PLANIRANO
IZDVOJENO
REBALANSOM
344.000,00
342.709,00
32.000,00

32.000,00

200.000,00

199.993,00

3.000,00

3.183,00

45.000,00

45.000,00

60.000,00

57.823,00

4.000,00

4.710,00

108.000,00

108.565,00

12.000,00

12.100,00

5.000,00

5.000,00

82.000,00

82.195,00

9.000,00

9.270,00

9.000,00

6.000,00

1.000,00

1.000,00

162.000,00

162.000,00

624.000,00

620.274,00

IZVORI
SREDSTAVA
Proračun
Općine Blato
Proračun
Općine Blato
Proračun
Općine Blato
Proračun
Općine Blato
Proračun
Općine Blato
Proračun
Općine Blato
Proračun
Općine Blato
Proračun
Općine Blato
Proračun O.B.
Županija
Proračun
Općine Blato
Proračun
Općine Blato
Proračun
Općine Blato
Proračun
Općine Blato
Proračun
Općine Blato
Proračun
Općine Blato
Proračun
Općine Blato

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
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9. 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 17. sjednici održanoj 29.ožujka 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o dodjeli Zlatnog grba Općine Blato

I

Dodjeljuje se Zlatni grb Općine Blato Anti Marinoviću «Bršćanu», prof., pravnom
povjesničaru i latinskom paleografu, kao priznanje za svekoliko životno djelo koje
obiluje velikim brojem znanstvenih radova, a u sklopu kojih je dao svoj prilog i
osvjetljivanju prošlosti rodnog 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
2007. godine.

III.

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

Klasa: 021-05/07-03/14
Ur. broj: 2138/02-02/1-07-1
Blato, 29. ožujka 2007. godine

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

- 38 -

Službeni glasnik Općine Blato – 2/07 – 29. ožujka 2007.

10. 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 17. sjednici održanoj 29. ožujka 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o dodjeli Zlatnog grba Općine Blato

I

Dodjeljuje se Zlatni grb Općine Blato Gimnastičkoj udruzi «Hrvatski sokol» kao
skupno priznanje i zahvalnost svim članovima za dugogodišnji rad i djelovanje u
proteklih 100. godina i kao poticaj za buduće generacije gimnastičkog sporta u Blatu.

II.

Zlatni grb Općine Blato uručit će se, sukladno odredbama Odluke o javnim
priznanjima Općine Blato, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Blato 27. travnja
2007. godine.

III.

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

Klasa: 021-05/07-03/15
Ur. broj: 2138/02-02/1-07-1
Blato, 29. ožujka 2007. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA
dipl.oec. Katija Favro, v.r.
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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 17. sjednici održanoj 29.ožujka 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o dodjeli Srebrnog grba Općine Blato

I

Dodjeljuje se Srebrni grb Općine Blato Tončiju Andrijiću kao priznanje za proglašenje
najboljim učenikom strukovnih škola Dalmacije u 2006. 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
2007. godine.

III.

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

Klasa: 021-05/07-03/16
Ur. broj: 2138/02-02/1-07-1
Blato, 29. ožujka 2007. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA
dipl.oec. Katija Favro, v.r.
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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 17. sjednici održanoj 29. ožujka 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o dodjeli Srebrnog grba Općine Blato

I

Dodjeljuje se Srebrni grb Općine Blato Ivi Tomiću kao priznanje za naročit poduhvat
u spašavanju posade ribarskog broda «Bota».

II.

Srebrni grb Općine Blato uručit će se, sukladno odredbama Odluke o javnim
priznanjima Općine Blato, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Blato 27. travnja
2007. godine.

III.

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

Klasa: 021-05/07-03/17
Ur. broj: 2138/02-02/1-07-1
Blato, 29. ožujka 2007. godine

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

Općinsko poglavarstvo:
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1.

Na temelju odredaba članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih
kontrola u javnom sektoru (NN 141/06), načelnik Općine Blato Ivo Gavranić donosi,

ODLUKU
o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

I.
Ovom Odlukom imenuje se Sandra Marinović, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela,
osobom zaduženom za nepravilnosti u Općini Blato.

II.
Sukladno odredbama članka 36. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom
sektoru, Sandra Marinović obvezna je:
1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati
radnje protiv nepravilnosti i prijevara,
2. poduzimati potrebne mjere i o tome obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i
Odsjek za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u Odjelu proračunskog nadzora Državne riznice
u Ministarstvu financija;
3. o poduzetim mjerama obavijestiti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti u
pisanom obliku osobu koja je upozorila na nepravilnosti ili sumnju na prijevaru.

III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Blato».

Klasa:400-06/07-01/28
Ur. broj: 2138/02-01/07-01
Blato, 5. ožujka 2007. godine

Načelnik:
Prof. Ivo Gavranić, v.r.
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2. Na temelju odredaba članka 7. stavka 2. i članka 8. stavka 1. Zakona o sustavu unutarnjih
financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06), načelnik Općine Blato Ivo Gavranić
donosi,
ODLUKU
o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole

I.
Ovom Odlukom imenuje se Marina Kapor, voditelj Odjeljka za proračun i financije,
voditeljem za financijsko upravljanje i kontrole u Općini Blato.

II.
Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole odgovoran je za uspostavu, razvoj i provoñenje
sustava financijskog upravljanja i kontrola u Općini Blato.
III.
Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole dužan je, uz suglasnost načelnika Općine Blato,
u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o sustavu unutarnjih financijskih
kontrola u javnom sektoru donijeti plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola
kao i metodologiju za provoñenje plana.
IV.
Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole priprema godišnje izvješće o aktivnostima
vezanima uz uspostavu i razvoj financijskog upravljanja i kontrola te ga, nakon odobrenja
načelnika Općine Blato, dostavlja Ministarstvu financija, Upravi za harmonizaciju unutarnje
revizije i financijske kontrole (Središnjoj harmonizacijskoj jedinici) do 31. siječnja tekuće
godine za prethodnu godinu.
V.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Blato».
Klasa: 400-06/07-01/27
Ur.broj: 2138/02-01/07-01
Blato, 5. ožujka 2007. godine

Načelnik:
Prof. Ivo Gavranić, v.r.
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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