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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 3

1.Na temelju članka 73. stavak 3 Zakona o financiranju jedinica loklane i područne (regionalne)
samouprave (NN 117/93, 69/97, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02,147/03), Općinsko vijeće Blato na svojoj
27. sjednici održanoj 27. ožujka 2008. godine donosi slijedeću
ODLUKU O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE BLATO ZA 2007.
GODINU
Članak 1.
Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Općine Blato za 2007. godinu, pri ukupnim prihodima i primicima
od 20.726.819 kuna i ukupnim rashodima i izdacima u visini od 21.391.880 kuna, čime je zabilježen
negativan financijski rezultat tekuće godine u iznosu od 665.061 kuna, a detaljan pregled po programskoj i
ekonomskoj klasifikaciji, čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Utvrđuje se kako višak prihoda nad rashodima iz proteklih dugovanja (višak po godišnjim obračunima
Proračuna i otpis dijela obveza Proračuna) iznosi 963.943 kuna, što rezultira viškom prihoda nad rashodima
koji je raspoloživ u idućem razdoblju u visini od 298.882 kuna, a nastao je kao posljedica slijedećih radnji
a) višak prihoda nad rashodima (razred 6- razred 3), uključujući i raspoloživ višak iz 2006. godine
iznosi 4.257.138 kuna;
b) višak primitaka od financijske imovine (razred 8-razred 5) u visini od 1.000.000 kuna;
c) manjak prihoda od nefinancijske imovine (razred 7-razred 4), nakon prenesenog viška prihoda nad
rashodima u visini od 4.958.256 kuna;
Članak 3.
Višak prihoda nad rashodima u visini od 298.882 kuna koristit će se za pokriće rashoda poslovanja u 2008.
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:021-05/08-03/22
Ur.broj:2138/02-02/1-08-1
Blato, 27. ožujka 2008.godine
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
dipl.oec.Katija Favro,v.r.
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2.Na temelju članka 75. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko vijeće Općine Blato
na svojoj 27. sjednici održanoj 27. ožujka 2008. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u 2007. godini

I.

Prihvaća se Izvješće o naplati općinskih poreza u 2007. godini.

II.

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

Klasa:021-05/08-03/23
Ur.broj:2138/02-02/1-08-1
Blato, 27. ožujka 2008. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
dipl. oec. Katja Favro, v.r.
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Broj 3

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
OPĆINA BLATO
POGLAVARSTVO

Klasa: 400-06/08-01/26
Ur.broj: 2138/02-01-08-1
Blato, 13. veljače 2008. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
-vijećnici
Predmet: Izvješće o općinskim porezima za 2007. godinu
-dostavlja se
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;
POREZ NA TVRTKU
Jedinstveni upravni odjel-Odjeljak općinske uprave i samouprave Općine Blato izdao je 165
rješenja obveznicima poreza na tvrtku, te je očekivani prihod na temelju izdanih rješenja iznosio 148.860,53
kuna. Prema izdanim rješenjima za 2007. godinu uplatilo je 130 poreznih obveznika (78,79%), što je dalo
prihod od 122.964,13 kuna ili 82,60%. Dakle, prema rješenjima za 2007. godinu, uplatu nije izvršilo 35
obveznika (21,21%), što predstavlja potraživanje u visini od 25.896,40 kuna, odnosno 17,40%.
Ukupno ostvareni prihod temeljem poreza na tvrtku u proračunu za 2007. godini iznosio je
142.174,87 kuna.
Razliku između ostvarenog prihoda na temelju izdanih rješenja za 2007. godinu i ukupno
ostvarenog prihoda po osnovi poreza na tvrtku u visini od 19.210,74 kuna čini naplata potraživanja
temeljem rješenja o razrezu poreza na tvrtku za 2006. godinu.(stanje potraživanja temeljem poreza na tvrtku
na dan 1. siječnja 2007. godine iznosilo je 37.483,07 kuna). U tijeku 2007. godine izvršen je otpis
potraživanja temeljem poreza na tvtku u visini od 6.320,00 kuna.
Sukladno svemu naprijed navedenom, stanje potraživanja temeljem poreza na tvrtku na dan 31.
prosinca 2007. godine iznosi 37.848,73 kuna, od čega potraživanja iz ranijih godina iznose 11.952,33 kuna
(31,58%), a na potraživanja iz 2007. godine 25.896,40 kuna (68,42%).
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Potraživanja
na dan 1.
siječnja 2007.
godine
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Otpis
potraživanja

Rješenja u
2007. godini

Ukupna
potraživanja

Ukupno
naplaćeno

(1-2+3)

1
37.483,07

2
6.320,00

3
148.860,53

4
180.023,60

5
142.174,87

Broj 3

% realizacije
(5:4x100)

6
78,98

Potraživanje
na dan 31.
prosinca 2007.
godine (4-5)

7
37.848,73

POREZ NA KUĆE ZA ODMOR
Jedinstveni upravni odjel-Odjeljak općinske samouprave i uprave tijekom ljetnih mjeseci 2007.
godine izdao je 434 Rješenja o razrezu poreza na kuće za odmor i to:
a) 278 rješenja za vlasnike vikendica sa mjestom prebivališta izvan Blata;
b) 156 rješenja za vlasnike vikendica sa mjestom prebivališta u Blatu;
Očekivani prihod po rješenjima za vlasnike vikendica sa mjestom prebivališta izvan Blata iznosio je
260.467,37 kuna. Prema izdanim rješenjima za 2007. godinu, uplatilo je 245 poreznih obveznika (88,13%)
što je dalo prihod od 235.819,02 kuna (90,54%). Dakle, prema rješenjima za 2007. godinu, uplatu nije
izvršilo 33 obveznika (11,87%), što predstavlja potraživanje u visini od 24.648,35 kuna, odnosno 9,46%.
Očekivani prihod po rješenjima za vlasnike vikendica sa mjestom prebivališta u Blatu iznosio je
47.954,54 kuna. Prema izdanim rješenjima za 2007. godinu, uplatilo je 141 poreznih obveznika (90,38%%)
što je dalo prihod od 42.199,54 kuna (88,00%). Dakle, prema rješenjima za 2007. godinu, uplatu nije
izvršilo 15 obveznika (9,62%), što predstavlja potraživanje u visini od 5.755,00 kuna, odnosno 12%.
Ukupno ostvareni prihod temeljem poreza na kuće za odmor u proračunu Općine Blato za 2007.
godinu iznosio je 348.774,86 kuna.
Razliku između ukupno ostvarenog prihoda po osnovi poreza na kuće za odmor i prihoda na
temelju izdanih rješenja za 2007. godinu u visini od 70.756,30 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 147.194,51 kuna).
Sukladno svemu naprijed navedenom, stanje potraživanja temeljem poreza na kuće za odmor na
dan 31. prosinca 2007. godine iznosi 93.381,90 kuna., od čega se na potraživanja iz ranijih godina odnosi
62.978,55 kuna ili 67,44% ukupnih potraživanja, te na potraživanja iz 2007. godine 30.403,35 kuna ili
32,56% 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, te je trenutna zabilježba ne
nekretnine temeljem poreza na kuće za odmor 15.592,50 kuna, čime ukupna realizacija poreza na kuće za
odmor iznosi 82,41%.
Potraživanja na Otpis u 2007.
dan 1. siječnja
godin
2007. godine

Rješenje u
2007. godini

Ukupna
potraživanja

Ukupno
naplaćeno

(1-2+3)

1
147.194,51

2
13.459,66

3
308.421,91

4
442.156,76

5
348.774,86

%
Potraživanje Zabilježba na
realizacije na dan 31.
nekretnine
prosinca
(5:4x100) 2007. godine
(4-5)

6
78,88

7
93.381,90

7
15.592,50

%
realizacije

8
82,41
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POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
Jedinstveni upravni odjel-Odjeljak općinske samouprave i uprave tijekom 2007. godine izdao je 16
Rješenja o razrezu poreza na korištenje javnih površina, te je po toj osnovi očekivani prihod iznosio
26.593,40 kuna. Prema izdanim rješenjima za 2007. godinu, uplatilo je 13 poreznih obveznika (81,25%) što
je dalo prihod od 19.727,18 kuna (74,18%). Dakle, prema izdanim rješenjima za 2007. godinu, uplatu nije
izvršilo 3 obveznika (18,75%), što predstavlja potraživanje u visini od 6.866,22 kuna, odnosno 25,82%.
Ukupno ostvareni prihod temeljem poreza na korištenje javnih površina u Proračunu Općine Blato
za 2007. godinu iznosi 26.398,54 kuna, što znači da se razlika u odnosu na naplaćeni prihod temeljem
rješenja za 2007. godinu u iznosu od 6.671,36 kuna, odnosi na podmiru dugovanja iz ranijih godina. (stanje
potraživanja temeljem poreza na korištenje javnih površina na dan 1. siječnja 2007. godine iznosilo je
6.671,36 kuna).
Sukladno svemu naprijed navedenom, stanje potraživanja temeljem poreza na korištenje javnih
površina na dan 31. prosinca 2007. godine iznosi 6.866,22 kuna, što se u cijelosti odnosi na potraživanje iz
2007. godine.

Potraživanja na
dan 1. siječnja
2007. godine

Otpis

Rješenje
u
2007. godini

Ukupna
potraživanja
(1-2+3)

Ukupno
naplaćeno

% realizacije

1

2

3

4

5

6

Potraživanje na
dan
31.
prosinca 2007.
godine (4-5)
7

6.671,36

-

26.593,40

33.264,76

26.398,54

79,36

6.866,22

(5:4x100)

POREZ NA NEKORIŠTENE PODUZETNIČKE NEKRETNINE
Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine ukinut je Odlukom Ustavnog suda, te se potraživanja
s osnova navedenog poreza odnose na ranije godine.
U tijeku proračunske godine, dio potraživanja u visini od 28.942,50 kuna naplaćen je temeljem
ovrhe na žiro-račun dužnika, a za preostalo potraživanje i dalje je aktivna zabilježba nad nekretninom u
visini od 57.885,00 kuna, koja su potraživanja uvećava za zakonske zatezne kamate.
Potraživanja
na dan 1.
siječnja
2007. godine

Rješenje u
2007.
godini

Ukupna
potraživanja
(1+2)

Ukupno
naplaćeno

1
86.827,50

2
-

3
86.827,50

4
28.942,50

%
realizacije
(4:3x100)

5
33,33

Potraživanje
na dan 31.
prosinca
2007. godine
(3-4)

Zabilježba
na
nekretnine

% realizacije

6
57.885,00

7
57.885,00

8
100,00

POREZ NA POTROŠNJU
Porez na potrošnju je općinski porez kojeg su vlasnici ugostiteljskih objekata na području općine
Blato u 2007. 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
2007. godinu iznosio je 59.992,86 kuna i to kako slijedi:
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Rbr
1
1.
2.
3.
*4.
5
6.
*7.
*8.
9.
*10.
11.
*12.
*13.
*14.
*15.
16.
*17.
*18.
*19.
*20.
*21.
*22.
*23.
*24.
*25.
*26.
*27.
*28.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Porezni obveznik
2
Blato 1902 d.d.
Caffe bar “Korner”-Sani
Kapor
Caffe bar “Marko”-Dinko
Telenta
Restoran “Zlinje”-Zlatko
Bačić
Caffe bar “Mare”
Caffe bar “Zg”-Juraj Bosnić
Balaton d.o.o.
Zalogajnica “Daso”Markica
Farčić
Zlinje d.o.o.
Ugost. Obrt „Maestral“
Pizeria “Tinel”
Pizzeria “Franulović Danny
Disco-club Twister
Caffe bar “Club 48”-Ivan
Šeparović
Bistro Prigradica-Diana
Jandrić
Ugost.obrt “Pansion
Prigradica”
Caffe bar Chihuahua
Gostiona “Kraljević” Katija
Sardelić
Konoba Mediteraneo
Restoran “Gršćica” Ivan
Boroe
Restoran Prižba-Visko Loje
Čerin grill-Marko
Donjerković
Fast food As
Bačić Silvana
Tulić Franko
Seoski turizam Potirna
Caffe bar “Lido”
Caffe bar Coloseum
UKUPNO

Osnovica za
obračuniskazani
promet u
2006. godini
3
603.995,26

Osnovica za
obračuniskazani
promet u
2007. godini
4
680.818,91

229.689,04

Broj 3

Obračunata
svota (kn)
(4 x 3%)

Uplaćena
svota (kn)

5
20.426,61

6
20.206,91

212.795,38

6.384,50

7.363,18

231.224,02

190.782,91

5.724,06

6.410,60

96.481,04

-

-

-

378.833,21
129.991,70
149.442,84

292.734,05
125.848,08
170.319,63

8.782,90
3.775,82
5.110,10

4.226,73
5.110,10

30.079,03

24.975,17

749,33

760,00

223.992,09
123.409,43
40.444,26
73.341,60
44.683,55

121.814,48
6.346,70
75.128,15
53.642,64
90.464,29

3.654,80
190,42
2.254,07
1.609,44
2.714,20

3.506,38
2.430,89

-

-

-

2.648,00

20.899,45

28.581,47

857,53

857,53

21.716,78

-

-

-

27.542,72

28.986,10

869,67

869,67

56.487,44

3.883,95

116,53

719,47

14.097,86

17.622,24

528,72

528,72

29.340,71

22.143,45

664,37

10,00

11.322,22

10.337,30

310,15

310,15

4.272,62

11.947,47

358,46

358,46

9.000,57
10.453,90
6.930,93
-

15.427,79
1.725,16
5.913,08
95.263,81
28.986,10

462,88
51,76
177,41
2.858,20
869,67

462,88
177,58
177,41
2.858,20
59.992,86

Napomena:
*Ugostiteljski objekti koji nisu poslovali tijekom cijele 2007. godine. Kod obveznika kod kojih je
uplata veća od obračunatog iznosa, ista se odnosi na podmiru dugovanja iz prethodne godine.

7

28. ožujka 2008

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 3

Prateći iskazani promet ugostiteljskih objekata i plaćeni porez na potrošnju, Općinsko poglavarstvo je
utvrdilo kako isto ne odražava realno stanje poslovanja u ugostiteljskim objektima, te je u tom smislu od 1.
siječnja 2007. godine u primjeni odluka kojom se poslovi naplate, nadzora i prisilne naplate poreza na
potrošnju povjeravaju Poreznoj upravi, Područni ured Dubrovnik, što nije dalo odgovarajući učinak.

Po raspravi o općinskim porezima, Općinsko poglavarstvo na svojoj 60. sjednici održanoj 19.
ožujka 2008. godine donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K
I.
Zadužuje se Odjeljak za proračun i financije 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.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO BLATO
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2. Na temelju članka 75. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko vijeće Općine Blato
na svojoj 27. sjednici održanoj 27. ožujka 2008. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade, komunalnog doprinosa i komunalnog
priključka u 2007. godini

I.
Prihvaća se Izvješće o naplati komunalne naknade, komunalnog doprinosa i komunalnog priključka
u 2007. godini.
II.

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

Klasa:021-05/08-03/24
Ur.broj:2138/02-02/1-08-1
Blato, 27. ožujka 2008. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
dipl. oec. Katja Favro, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

OPĆINA BLATO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
ODJELJAK ZA GOSPODARENJE PROSTOROM
Klasa: 363-02/08-01/1
Ur. broj: 2138/02-01-08-1
Blato, 19. ožujka 2008. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
- vijećnici
Predmet: Izvještaj o naplati komunalne naknade, komunalnog doprinosa i komunalnog priključka za 2007.
godinu
KOMUNALNA NAKNADA
Tijekom 2007. godine Odjeljak za gospodarenje prostorom vršio je naplatu komunalne naknade
temeljem članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03, 82/04 I 110/04) i
Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Općine Blato br. 5/07). 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 2007. godine (prvi period) za domaćinstva upućeno je 811 uplatnica komunalne naknade,
te je očekivani prihod prema izdanim uplatnicama iznosio 65.890,62 kuna. Ukupno je naplaćeno
56.311,27 kuna ili 85,47 %.
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U kolovozu 2007. godine za domaćinstva (drugi period) upućeno je 888 uplatnica komunalne
naknade, te je očekivani prihod prema izdanim uplatnicama iznosio 72,922,69 kuna. Ukupno je naplaćeno
51.082,60 kuna ili 70,05 %.
U kolovozu 2007. godine (za 2007 godinu), vlasnicima vikendica za domaćinstva ukupno je
upućeno 309 uplatnice. Očekivani prihod iznosio je 43.470,55 kuna, uplaćeno je 33.376,67 kune odnosno
77,00 %. Također je privatnim iznajmljivačima (komunalna naknada za prostor koji se iznajmljuje)
upućeno 141 Rješenje. Očekivani prihod po izdanim Rješenjima iznosio je 80,464,42 kuna, a ukupno je
uplaćeno 67.225,09 kuna ili 84,00 %.
U 2007. godini ukupno je upućeno 116 Rješenja komunalne naknade za poslovne prostore, čija
potraživanja iznose 161.914,05 kuna, a uplaćeno je ukupno 148.418,79 kuna ili 91,67 %.
U 2007. godini upućena su 2 Rješenja komunalne naknade za napuštene poslovne prostore , čija
potraživanja iznose 64.831,20 kuna, od čega je naplaćeno 32.415,60 kuna ili 50%.
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda na temelju izdanih Rješenja (uplatnica) za 2007. godinu
i ukupno ostvarenih prihoda po osnovi komunalne naknade u visini kuna čini naplata potraživanja
temeljem zaduženja iz ranijih godina. 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 2007. godine ovim putem
prisilne naplate naplaćeno je 38.942,5 kuna, a realizacija svih započetih ovrha tijekom 2008. godine.
REKAPITULACIJA:
-

ukupna zaduženja po izdanim Rješenjima (uplatnicama) po osnovi kom.naknade za 2007. iznose
489.493,81 kuna,
ukupna zaduženja po osnovi komunalne naknade za 2007 godinu uključujući i zaduženja iz ranijih
godina iznose: 656.461,58 kuna,

-

ukupna naplata temeljem izdanih Rješenja za 2007. godinu iznosi: 388.830,02 kuna,
naplaćeno temeljem potraživanja iz ranijih godina 103.550,76 kuna,
naplaćeno putem zabilježbe nad nekretninom 38.942,50 kuna,
ukupno naplaćeno po osnovi komunalne naknade na dan 31.12.2007.godine 492.380,78 kuna,
ukupna potraživanja na dan 31.12.2007. godine bez zabilježbe nad nekretninama
iznosi
166.535,790 kuna,
ukupna potraživanja na dan 31. 12. 2007. godine uključujući zabilježbu nad nekretninama iznosi
125.138,3 kuna.

-

Ukupno
naplaćeno
u 2007. g.

% realizac.
Uključujuć
i dug iz
ranijih
god., bez
zabilježbe

Naplaćeno
putem
zabilježbe
nad nekret.

Potraživanje
na dan 31.
12. 2007. g.
bez
zabilježbe

% real.
Uključ
ujući
zabiljež
bu nad
nekret.

Potraživanj
e na dan
31. 12.
2007. god.
uključujući
zabilježbu

3

4

5

6

7

8

9

656.461,58

492.380,78

38.942,50

164.080,80

80,94

125.138,3

Potraživanje
na dan
01.01.2007

Ukupna
potraž. po
izadnim
rješ. u 2007.
g.

Ukupna
potraž. u
2007. g.

1

2

166.968,05

489.493,81

75,01

KOMUNALNI DOPRINOS
Temeljem članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03, 82/04 i
110/04), Općinsko vijeće Blato donijelo je Odluku o komunalnom doprinosu ( Službeni glasnik Općine
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Blato br. 1/07) kojim se financira izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prema Programu
rada Općinskog poglavarstva.
Komunalni doprinos plaćaju vlasnici građevinskih zemljišta koji grade novi, odnosno dograđuju ili
nadograđuju postojeći objekt, a izračunava se množenjem ukupnog obujma građevine i koeficijenta
komunalnog doprinosa.
U protekloj godini izdano je ukupno 12 rješenja komunalnog doprinosa čija potraživanja iznose 50.683,55
kuna. Ukupno je realizirano 48.683,55 kuna ili 96,06 % . Razlika uprihođenih i
potraživanih sredstava po izdatim rješenjima u iznosu 2,000,00 kuna tj 3,94 % odnosi se na rješenja za koje
još nije izdana građevna dozvola i na obročnu naplatu.
KOMUNALNI PRIKLJUČAK
Temeljem članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03, 82/04 i
110/04), Općinsko vijeće Blato donijelo je Odluku o priključenju na komunalnu infrastrukturu (Službeni
glasnik Općine Blato br. 9/04).
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 2007. godini ukupno je izdano 28 rješenja komunalnog priključka čija potraživanja iznose
16.325,00 kuna, a uplaćeno je 16.325,00 kuna tj. 100 %.
Raspravljajući o Izvješću o komunalnoj naknadi, komunalnom doprinosu i komunalnom priključku,
Općinsko poglavarstvo na svojoj 60. sjednici održanoj 19. ožujka 2008. 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
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4. Temeljem članka 75. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko vijeće Blato na
svojoj 27. sjednici održanoj 27. ožujka 2008. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redarstva Općine Blato za 2007. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o radu komunalnog redarstva Općine Blato za 2007. godinu.

II.

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

Klasa:021-05/08-03/25
Ur.broj:2138/02-02/1-08-1
Blato, 27. ožujka 2008.godine
Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec. Katija Favro, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

OPĆINA BLATO
ODJELJAK ZA GOSPODARENJE PROSTOROM
KOMUNALNO REDARSTVO
Klasa : 363-01/08-02/01
Ur.broj : 2138/02-04/5-08-1
Blato, 03. siječnja 2008. godine
OPĆINA BLATO
OPĆINSKO VIJEĆE
Predmet: Izvješće o radu komunalnog redarstva Općine Blato za 2007. godinu
U cilju održavanja čistoće, kulturnog izgleda i uređenja naselja, održavanja javnoprometnih površina,
racionalnog postupanja s otpadnim tvarima, te pridržavanja propisanog načina kod izvođenja građevinskih
radova na području Općine Blato, sukladno Odluci o komunalnom redu ( Sl. gl. Općine Blato 2/01 pročišćeni tekst i 6/03 ) komunalno redarstvo tijekom 2007. godine izdalo je:
•
36 rješenja,
•
17 zaključka o dozvoli izvršenja rješenja,
•
1 obavijest,
•
11 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka,
•
6 suglasnosti za prokop ulica.
Od ukupno 36 izdanih rješenja 19 je uspješno riješeno, za 16 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 17 izdanih zaključka o dozvoli izvršenja rješenja 12 je uspješno riješeno, dok je za 5 postupak u
tijeku.
Komunalno redarstvo također je sukladno Odluci o komunalnom redu uputilo ukupno 1 obavijest i to :
- 1 obavijest trgovinama ( dostava u tur. sezoni )
Prekršajnom sudu u Blatu upućeno je 11 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka koji se odnose na:
- dva prekršajna postupka za vršenje dostave u ljetnim mjesecima van određenog vremena
- devet prekršajnih postupaka za odlaganje neregistriranih vozila i olupina ( sukladno čl. 39. točka 6.
Odluke o komunalnom redu ).
Od ukupno 3 upućena zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka u 2006. godini jedan zahtjev je riješen
opomenom, 1 je povučen, a jedan je još u tijeku.
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Od 11 upućenih zahtijeva za pokretanje prekršajnog postupka u 2007. godini 9 ih je povučeno budući su
stranke postupile sukladno Odluci o komunalnom redu, dok je za 2 zahtjeva postupak u tijeku.
Pored navedenih poslova komunalno redarstvo tijekom 2007. godine vršilo je i slijedeće poslove :
− obilazak ulica radi saniranja oštećenja na asfaltu,
− obilazak poljskih putova radi asfaltiranja,
− obilazak mjesta u noćnim satima radi utvrđivanja ispravnosti javne rasvjete,
− obilazak mjesta u noćnim satima radi utvrđivanja rada ugostiteljskih objekata,
− nazočnost na terenu prilikom asfaltiranja poljskih putova, nerazvrstanih cesta i ulica u Blatu,
− ustroj prometne jedinice mladeži, svakodnevno praćenje njihovog rada na terenu u jutarnjoj i
popodnevnoj smjeni, tjedni rasporedi rada, mjesečna izvješća, (izvanredni poslovi tijekom Blatskog
ljeta zahtijevali su dodatno angažiranje).
Prilikom realizacije programa komunalne infrastrukture napravljeno je sljedeće :
- Asfaltiranje puta za Morkan,
- Asfaltiranje puta Gršćica – Karbuni do Duboke,
- Popravak nastalih oštećenja na cesti Blato - Bristva,
- Uređenje poljskog puta u tamponu Hundrovac – Peruša Vela,
- Uređenje i betoniranje dijela poljskog puta u Rasohi,
- Sanacija asfalta po ulicama u Blatu,
- Nabava i ugradnja novih rasvjetnih tijela javne rasvjete, po zahtjevu građana.
Temeljem učestale prijave građana 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.
Također 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 Zaključka 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 2007. godine ostvareno je cca. 130. kontakata sa potencijalnim prekršiteljima Odluke o
komunalnom redu većinom zbog :
- nepropisnog parkiranja (75),
- vožnje u krivom smjeru (5),
- odlaganja krupnog građevinskog otpada uz javnu površinu (3),
- odlaganja čamaca na javnopomorskom dobru (5),
- odlaganje neregistriranih automobila i olupina na javnoj površini i privatnoj površini uz javnu
površinu (25),
- izlijevanje fekalnih voda tijekom jematve, branja maslina i pranja osobnih automobila na javnoj
površini (15),
- prodaja voća, povrća, tekstilne robe i tehničke robe na javnoj površini (2).
Komunalni redar
Ivan Šeparović
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5.Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04 i NN 79/07) i članka 29. Statuta
Općine Blato (SG 5/01, 1/02, 7/03, 1/06) a na prijedlog Poglavarstva Općine Blato, Općinsko vijeće Općine
Blato, na svojoj 27 sjednici održanoj dana 27. ožujka 2008. godine, donosi
ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE BLATO
UVOD
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u
reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga
zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica
katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih
Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04 i NN 79/07) definirano je da predstavnička
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju
proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i
razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i
spašavanja utvrđene zakonom.
STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Dosadašnje stanje organiziranosti sustava zaštite i spašavanja na području Općine Blato karakterizira
činjenica da je isti do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04), bio organiziran i provođen
sukladno odredbama Zakona o unutarnjim poslovima, koje su se odnosile na civilnu zaštitu, te Zakona o
zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i podzakonskim
propisima donesenim temeljem navedenih zakona.
Do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju Općina Blato je donijela i provodila slijedeće akte iz
područja zaštite i spašavanja:
1. Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Blato, koju je Općinsko vijeće
Općine Blato donijelo na svojoj 13. sjednici održanoj dana 27.lipnja 2002.godine;
2. Plan zaštite od požara za Općinu Blato, koji je Općinsko vijeće Općine Blato donijelo na svojoj 13.
sjednici održanoj dana 27.lipnja 2002.godine;
3. Odluku o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, koju je
Općinsko vijeće Općine Blato donijelo na svojoj 6. sjednici održanoj dana 30.listopada
1997.godine;
4. Rješenje o osnivanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja;
5. Odluka o ustrojavanju Postrojbe opće namjene civilne zaštite;
6. Odluka o ustrojavanju Specijalističke postrojbe civilne zaštite;
7. Operativne planove zaštite od požara vezane za pripremu i provedbu protupožarne sezone;
8. Zaključak o imenovanju/potvrđivanju zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva.
U vremenu od stupanja na snagu Zakona o zaštiti i spašavanju, ustrojavanjem i organizacijom rada
Državne uprave za zaštitu i spašavanje, osnivanjem Područnog ureda u Dubrovniku, te donošenja novih
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podzakonskih propisa na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju, Općina Blato je izradila i donijela slijedeće
akte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Program rada na izradi Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara;
Rješenje o imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Blato;
Rješenje o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite;
Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Općine Blato;
Plan evakuacije i zbrinjavanja turista za područje nadležnosti Općine Blato;
Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara (s ažuriranim popisom) na području
Općine Blato;
Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara za područje Općine Blato;
Operativni program mjera zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju na području Općine Blato;
Financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara.

Općina Blato je kroz proteklu godinu uredno i u zakonom propisanom opsegu financirala troškove zaštite i
spašavanja što potvrđuju nalazi inspekcijskih službi u obavljenim redovitim i izvanrednim nadzorima.
Procjena ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i
civilizacijskih katastrofa za područje Općine Blato izrađena je 2004.godine međutim ista nije usvojena. U
međuvremenu došlo je do izmjena zakona tako da se prišlo izradi nove procjene te prikupljanju podataka za
novu procjenu koji je posao završen tijekom 2006. godine. Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i
Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja («NN» 20/06)
nositelj izrade nove procjene je Državna uprava za zaštitu i spašavanje odnosno nadležni područni ured
Dubrovnik, dok jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju obvezu dostave podataka. Nova
procjena je u postupku izrade.
Plan zaštite i spašavanja će se donijeti na temelju Procjene ugroženosti kada ista bude izrađena. Isti će
sadržavati:
1. Plan pripravnosti civilne zaštite
2. Plan mobilizacije civilne zaštite
3. Plan djelovanja civilne zaštite
U slijedećem razdoblju potrebno je donijeti:
1. Odluku o imenovanju voditelja skloništa na području Općine;
2. Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite za mjesne odbore, područja naselja i javna
skloništa;
3. Rješenje o preimenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja u Stožer zaštite i spašavanja
(sukladno čl.6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju NN 79/07);
4. Naputak o postupanju glede influence ptica;
5. Plan rada Zapovjedništva zaštite i spašavanja za 2008. godinu;
6. Plan pozivanja i aktiviranja Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine.

STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1. CIVILNA ZAŠTITA
1.1. ZAPOVJEDNIŠTVO ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
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Rješenjem o imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Blato, temeljem Zakona o
zaštiti i spašavanju i Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga za zaštitu i
spašavanje u Zapovjedništvo zaštite i spašavanja imenovani su:
- Ivo Gavranić, načelnik Općine Blato, za zapovjednika
- Ante Milat, vijećnik Općinskog vijeća, doktor opće prakse, za člana
-

Joze Zmijarević, djelatnik Odjela ZIS-a u Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Dubrovnik, za
člana
Marko Milat, zapovjednik DVD Blato, za člana
Rade Kaštropil, direktor Vodovod d.o.o.Blato, za člana
Marino Sardelić, direktor EKO d.o.o.Blato, doktor veterine, za člana
Ivan Šeparović, komunalni redar, za člana
Nedjeljko Sardelić, djelatnik Konstruktor-Hotina d.o.o., dipl.inž.građevine, za člana

U suradnji s PP Korčula potrebno je imenovati jednog njihovog djelatnika za člana Zapovjedništva zaštite i
spašavanja.
Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i
ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s
ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.
Zapovjedništvo/Stožer zaštite i spašavanja Općine Blato je održalo sjednicu na kojoj je razmatran
prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Blato u 2008.
godini te prijedlog Financijskog plana civilne zaštite za 2008.godinu, koji su upućeni na usvajanje
Općinskom poglavarstvu odnosno Općinskom vijeću.
1.2. ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE
Rješenjem o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Općine Blato, temeljem Zakona o zaštiti i
spašavanju i Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje, u
zapovjedništvo CZ imenovani su:
- Ante Žanetić, zamjenik načelnika Općine Blato, za zapovjednika
- Jure Šimunović, djelatnik Odjela ZIS-a za PUZS u Dubrovniku, za člana
- Andrija Raić, djelatnik Odjela ZIS-a za PUZS u Dubrovniku, za člana
- Ante Milat, vijećnik Općinskog vijeća, doktor opće prakse, za člana zaduženog za hitnu medicinsku
pomoć
- Nedjeljko Sardelić, djelatnik Konstruktor-Hotina d.o.o., dipl.inž.građevine, za člana
- Josip Bošković, zamjenik zapovjednika DVD Blato, za člana
- Ivan Šeparović, komunalni redar, za člana
U suradnji s PP Korčula potrebno je imenovati jednog njihovog djelatnika za člana Zapovjedništva
civilne zaštite.
Zapovjedništvo civilne zaštite Općine poziva se i aktivira u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike
nesreće na području Općine, za zapovijedanje aktivnostima, snagama i sredstvima civilne zaštite.
Općina Blato je Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Dubrovnik dostavila popise Zapovjedništva,
odnosno Stožera s pripadajućim telefonskim podacima u cilju aktiviranja tih tijela putem ŽC – 112
Dubrovnik, sukladno Pravilniku o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga.
1.3. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I VODITELJI
SKLONIŠTA
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Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite Općine određen je temeljem prijedloga
Procjene ugroženosti pučanstva i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih tehničko–
tehnoloških i ekoloških nesreća te ratnih razaranja na području Općine i Privremenog ustroja organiziranih
snaga civilne zaštite na području Dubrovačko-Neretvanske županije. Iste postrojbe su utvrđene, međutim
iste se moraju osvježiti novim pripadnicima. Način popunjavanja postrojbi će se utvrditi u dogovoru sa
Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Dubrovnik.
1.4. PREVENTIVA I PLANOVI CZ
Do donošenja nove Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i Planova zaštite
i spašavanja za područje Općine Blato, primjenjivati će se:
a) Prijedlog Procjene ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka
prirodnih i civilizacijskih katastrofa;
b) Plan zaštite od požara Općine Blato;
c) Operativni program mjera zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju za Općinu Blato;
d) Plan evakuacije i zbrinjavanja turista;
e) Privremeni ustroj organiziranih snaga civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije.
Za angažiranje pokretnina odnosno materijalnih tehničkih sredstava pravnih osoba u slučaju velikih
nesreća i katastrofa, Općinsko poglavarstvo odnosno Zapovjedništvo zaštite i spašavanja koristi tekličku
službu iz sastava djelatnog osoblja Općinske uprave Općine.
Građani su upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i korisnici
objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim objektima
obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje.
Upoznavanje građana provođeno je putem sredstava javnog informiranja, te kroz rad institucija Općine.
1.5. SKLONIŠTA
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću
mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanje sa stanovišta prostornog planiranja,
uređenja, organizacije i razvoja prostora, te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u
svim vrstama učešća u prostornom planiranju.
Općina Blato je obvezna na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih, kulturnih i
drugih dobara, pa je stoga Općinsko vijeće Općine Blato radi osiguranja građenja skloništa unutar područja
Općine Planom urbanističkih mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, propisalo kriterije
za skloništa na području Općine.
2. VATROGASTVO
DVD Blato je osnovano 1949. godine, te ove godine slavi 59. obljetnicu osnivanja i rada. Vatrogasna
postrojba DVD Blato djeluje na području Općine Blato.
U ustroju od 40 vatrogasaca su 2 profesionalca i 38 dobrovoljaca. Profesionalci vrše operativno
dežurstvo cijele godine i to 24 sata dnevno. U slučaju potrebe spremno je intervenirati 2 profesionalna i 4
dobrovoljna vatrogasca u jednoj smjeni. Ljeti je dežurstvo organizirano u 3 smjene.
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Vatrogasna postrojba DVD Blato raspolaže s 5 vatrogasnih vozila (1 zapovjedno vozilo, 1 navalno
vozilo, 1 autocisterna, 1 kombi vozilo za prijevoz ljudi i opreme i 1 terensko vozilo 4x4 opremljeno za
gašenje šumskih požara).
Sva vozila tehnički su ispravna, registrirana i opremljena radio vezom i potrebnom opremom.
Općinsko vijeće Općine Blato svojim Proračunom za 2008. godinu za rad DVD Blato osiguralo je
sredstva u iznosu od 290.000.00 kn.
Ako se tome pridodaju ostali prihodi vatrogasne postrojbe DVD Blato može se konstatirati da Društvo
za svoj rad ima na raspolaganju 565.000.00 kn.
Općina Blato osigurala je sredstva za provedbu Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i
površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za Općinu
Blato.
Zapovjedništvo/Stožer zaštite i spašavanja će tijekom godine ažurirati podatke iz Procjene i Plana
zaštite od požara.
Može se konstatirati da DVD Blato i vatrogasna postrojba tog društva zadovoljava sve kriterije koji su
propisani Zakonom i podzakonskim propisima.
Također se može istaknuti da je vatrogasna postrojba efikasno obavila sve zadaće u prethodnoj i
tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine.
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
U 2008. godini Zapovjedništvo zaštite i spašavanja Općine Blato je u izravnim kontaktima s udrugama
građana od značaja za zaštitu i spašavanje (HGSS, Hrvatsko planinarsko društvo Spivnik, Lovačko društvo
Jastreb, Ribolovno društvo Pagar), sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima te podacima
koji se odnose na daljnje materijalno-tehničko i kadrovsko jačanje udruge u dijelu od značaja za sustav
zaštite i spašavanja, utvrdilo aktivnosti koje će se financirati iz Proračuna Općine Blato u 2008. godini.
Donijete su Odluke o sufinanciranju djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen jačanju sposobnosti
za zaštitu i spašavanje na području nadležnosti Općine Blato.

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU
REDOVNE DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju
okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području općine. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u
sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Općine, imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i
spašavanja kroz redovnu djelatnost.
Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav
zaštite i spašavanja.
Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja:
- Doma zdravlja «dr.Ante Franulović»
- Hitne medicinske pomoći pri Domu zdravlja «dr.Ante Franulović»
- Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije
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Lučke kapetanije Dubrovnik ispostave Vela Luka
Hrvatskih šuma Uprave šuma Split Šumarije Korčula Ispostave Blato
Veterinarske stanice Korčula d.o.o. - Vela Luka
EKO d.o.o. Blato
DVD Blato
Hrvatskih cesta

-

Županijske uprave za ceste Dubrovačko-neretvanske županije
HEP ODS d.o.o. Elektrojug Dubrovnik, Pogonskog ureda Blato
Vodovod d.o.o. Blato
Hrvatskog Crvenog križa Korčula
Centra za socijalnu skrb Korčula
ŽC 112 Dubrovnik

Broj 3

Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju na snazi su do donošenja nove Procjene
ugroženosti ljudi i materijalnih i kulturnih dobara i Planova zaštite i spašavanja za područje nadležnosti
Općine.
ZAKLJUČAK
Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Blato u 2008. godini treba
utvrditi potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva sa ciljem što kvalitetnijeg razvoja istog.
Klasa:021-05/08-03/26
Ur.broj:2138/02-02/1-08-1
Blato, 27. ožujka 2008. godine
Općinsko vijeće
Predsjednik
dipl.oec.Katija Favro, v.r.

21

28. ožujka 2008

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 3

6.Sukladno članku 28. stavak 1. točka 1. i 2. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04), a na prijedlog
Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Blato i Općinskog poglavarstva Općine Blato, Općinsko vijeće
Općine Blato, na svojoj 27. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2008. godine, donosi
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Blato u 2008. godini
Prema razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom
ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih
dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita,
vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne
osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se ove Smjernice koje se
odnose na slijedeće:
I.

CIVILNA ZAŠTITA

1. Definirati snage i materijalno-tehnička sredstva kojima Općina Blato raspolaže u
slučaju pojave ugroženosti i uspostaviti sustav javnih ovlasti i nadležnosti, odnosno,
jedinstvene koordinacije djelovanja sustava. U cilju učinkovitog i racionalnog izvršavanja
zadaća zaštite i spašavanja potrebno je definirati resurse, izvršitelje te provesti usklađivanje
djelovanja svih snaga.
2. Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša,
Planu zaštite i spašavanja, srednjoročnom planu razvoja, osobnom i materijalnom sklopu te
usklađeno s osiguranim financijskim sredstvima u proračunu Općine Blato, a s ciljem
razvoja vlastitih sposobnosti za djelovanje službi i pravnih osoba za djelovanje na
sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i
pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovita djelatnost,
za zapovjedništva, postrojbe i druge segmente civilne zaštite iskazati prioritete
materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme) te planirati provođenje
osposobljavanja, uvježbavanja i druge aktivnosti.
3. Za osiguranje uvjeta za provođenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih
dobara te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja za 2008. godinu ne predviđaju se
nikakvi dodatni uvjeti osim onih koji se i do sada provode kroz postojeće službe, tijela i
pravne osobe. Međutim, prema ukazanoj potrebi osiguravat će se i dodatni izvanredni
uvjeti.
4. Za Zapovjedništvo zaštite i spašavanja je potrebno:
- održati radne sastanke Zapovjedništva zaštite i spašavanja i uskladiti prijedloge
Procjene ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja koji će ići na usvajanje na
Općinsko vijeće Općine Blato,
- za potrebe izrade planova zaštite i spašavanja izvršiti nabavku potrebne
informatičke opreme i materijalnih sredstava,
- konstantno provođenje organiziranja sustava zaštite i spašavanja,
- praćenje, planiranje i usklađivanje aktivnosti sustava zaštite i spašavanja,
- provođenje zapovijedanja snagama zaštite i spašavanja u slučaju ukazane
potrebe,
-

obučiti članove Zapovjedništva zaštite i spašavanja u skladu s planom i
programom obuke Zapovjedništva zaštite i spašavanja,
nastaviti opremanje članova Zapovjedništva osobnom i skupnom opremom u
skladu s raspoloživim sredstvima predviđenim Proračunom.
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5. Zapovjedništvo i postrojbe civilne zaštite:
-

u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Dubrovnik izvršiti
zamjenu starijih pripadnika civilne zaštite mlađim pripadnicima,
- u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Dubrovnik izvršiti
nabavku odora za određeni broj pripadnika civilne zaštite, te izvršiti obučavanje
istih. Izvršiti nabavku najpotrebnije skupne opreme za potrebe postrojbi civilne
zaštite,
- osigurati materijalna sredstva za eventualno angažiranje postrojbi civilne zaštite,
- u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje planirati izvođenje
jednodnevnog smotriranja (maksimalno trajanje do 4 sata) obveznika postrojbi
civilne zaštite Općine Blato neradnim danom u razdoblju od ožujka do kraja
svibnja 2008. godine. Za te potrebe u Proračunu osigurati sredstva za naknadu
putnih troškova i troškova pozivanja obveznika.
6. Izraditi Financijski plan razvoja civilne zaštite za 2008. godinu s maksimalnim iznosom od
15.000,00 kuna.
II.

VATROGASTVO
Izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite od požara.
2. Izvršiti zadaće u skladu s Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2008. godini.
3. Za DVD Blato osiguravat će se sredstva u Proračunu Općine Blato kao i do sada u okviru
zakonski određenog minimuma te za nedostajuću opremu vatrogasnog društva prema
njegovom planu opremanja. Potrebno je izraditi Financijski plan za 2008. godinu .
1.

III.

SKLONIŠTA I SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
1. Kako na području Općine još nema niti jedno izgrađeno sklonište osnovne zaštite to će se
nastojati predvidjeti njihova gradnja kod izgradnje velikih objekata.
2. Za «pomoćna skloništa» se ne predviđaju posebne aktivnosti i projekti osim ako to neke
izvanredne okolnosti ne budu zahtijevale.
3. Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi, (škole, vrtići, sportske
dvorane, stadioni i sl. ) dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja
građana, te ga povezati sa jedinstvenim Državnim centrom 112.
4. Treba istaknuti obavijest o telefonskom broju i znakove za uzbunjivanje na vidljivom
mjestu na svim javnim ustanovama i stambenim zgradama.
5. U suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje i korisnicima prostora treba
nadograditi i uvezati sustav uzbunjivanja.

IV.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
1.
2.

Od udruga koje su od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Blato djeluju:
Lovačko društvo Jastreb
Ribolovno društvo Pagar
Hrvatsko planinarsko društvo Spivnik
Hrvatska gorska služba spašavanja
Za navedene udruge sukladno podnesenim programima i razvojnim projektima prihvatiti i
financirati one koji pridonose materijalno-tehničkom opremanju, osposobljavanju i
usavršavanju kadrova na području unapređenja zaštite i spašavanja.
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SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU
REDOVITE DJELATNOSTI
1. Definirati snage, raspoloživa materijalno tehnička sredstva i potrebe (za dodatnom
opremom, usavršavanjem, obukom, vježbama i sl.).
2. Utvrditi u proračunu sredstva za redovne službe i djelatnosti – sudionike u sustavu zaštite i
spašavanja (komunalni servis, vodoprivreda i sl.).

VI.

EDUKACIJA

STANOVNIŠTVA

NA

PODRUČJU

ZAŠTITE

I

SPAŠAVANJA

1. U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete potrebno je konstantno educirati
stanovništvo, te je tako potrebno:
- provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja,
- provođenje informiranja građana kroz rad institucija Općine,
- obilježavanje svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje,
- prezentacija rada redovnih snaga zaštite i spašavanja.

Klasa:021-05/08-03/27
Ur.broj:2138/02-02/1-08-1
Blato, 27. ožujka 2008.godine
Općinsko vijeće
Predsjednik
dipl.oec. Katija Favro, v.r.
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7. 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 27. sjednici
održanoj 27. ožujka 2008. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o dodjeli Zlatnog grba
Općine Blato

I.

Dodjeljuje se Zlatni grb Općine Blato za 2007. godinu pojedinačno mr.sc Bogomilu Coti kao znak
zahvalnosti za svekoliki doprinos hrvatskom gospodarstvu i promicanju ugleda i razvoja Blata i
otoka Korčule.

II.

Zlatni grb Općine Blato uručit će se, sukladno odredbama Odluke o javnim priznanjima Općine
Blato, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Blato 27. travnja 2008. godine.

III.

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

Klasa:021-05/08-03/28
Ur. broj: 2138/02-02/1-08-1
Blato, 27. ožujka 2008. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednica
dipl. oec. Katija Favro, v.r.
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28. ožujka 2008

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 3

8. 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 27. sjednici
održanoj 27. ožujka 2008. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o dodjeli Srebrnog grba
Općine Blato

I.

Dodjeljuje se Srebrni grb Općine Blato gosp. Anti Sardeliću kao priznanje za cjelokupni dosadašnji
rad na promicanju športskog ribolova i postignuti status vrhunskog sportaša u 2007. 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 2008. godine.

III.

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

Klasa:021-05/08-03/29
Ur. broj: 2138/02-02/1-08-1
Blato, 27. ožujka 2008. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA
dipl. oec. Katija Favro, v.r.
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28. ožujka 2008

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 3

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 27. sjednici
održanoj 27. ožujka.2008. godine, donijelo je

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

I.

Dodjeljuje se Srebrni grb Općine Blato župnom zboru mladih «Stope» kao priznanje za ostvarene
uspjehe i promicanje ugleda Blata.

II.

Srebrni grb Općine Blato uručit će se, sukladno odredbama Odluke o javnim priznanjima Općine
Blato, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Blato 27. travnja 2008. godine.

III.

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

Klasa:021-05/08-03/30
Ur. broj: 2138/02-02/1-08-1
Blato, 27. ožujka 2008. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA
dipl. oec. Katija Favro, v.r.
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28. ožujka 2008

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 3

10. Temeljem članka 43. stavak 2. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97 i 47/99), članka 21. stavak 2.
Statuta BLATSKI FIŽULI ustanova u kulturi (Sl. gl. 1/08) i članka 29. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/01,
1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko vijeće Blato na svojoj 27. sjednici održanoj 27. ožujka 2008. godine, donijelo je
ODLUKU
o imenovanju vršitelja dužnosti
ravnatelja Blatski fižuli ustanove u kulturi
Članak 1.
Imenuje se Ivana Anić, prof. povijesti i dipl. povjesničar, vršiteljem dužnosti ravnatelja Blatski fižuli
ustanove u kulturi.
Članak 2.
Vršitelj dužnosti ravnatelja iz članka 1. ove Odluke imenuje se najduže na godinu dana u kojem će se
vremenu raspisati ponovljeni natječaj za imenovanje ravnatelja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Blato».

Klasa:021-05/08-03/31
Ur.broj:2138/02-02/1-08-1
Blato, 27. ožujka 2008.godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
dipl. oec. Katija Favro, v.r.
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