SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE BLATO

Broj: 4

Godina: XVI

Blato, 13. lipnja 2008.
godine

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

Sadržaj
Općinsko vijeće:
1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Blato za 2008. godinu;
2. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Poduzetnička zona Krtinja;
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu;
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju cestovnog prometa u
naseljima na području Općine Blato;
5. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti javnih površina;
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o pripremi protupožarne sezone na području
Općine Blato u 2008. godini;
7. Izvješće o poslovanju EKO-a d.o.o i financijsko izvješće za razdoblje od 01.
siječnja – 31. prosinca 2007. godine.

13. lipnja 2008.
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1. Temeljem članka 36. Zakona o proračunu (NN 96/03) i članka 29. Statuta Općine Blato
(Sl.gl. 5/01,1/03 i 7/03), Općinsko vijeće Blato na svojoj 28. sjednici održanoj 12. lipnja 2008.
godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE BLATO
ZA 2008. GODINU

13. lipnja 2008.
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Klasa: 021-05/08-03/32
Ur.broj: 2138/02-02/1-08-1
Blato, 12. lipnja 2008. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
dipl.oec. Katija Favro, v.r.
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2. Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj
76/2007.) te članka 29. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik br. 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06)
Općinsko vijeće Općine Blato donijelo je na svojoj 28. sjednici održanoj 12. lipnja 2008. godine

OD L U K U
o izradi Urbanističkog plana uređenja
Poduzetnička zona Krtinja

Članak 1.
Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja Poduzetnička zona
Krtinja je Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 76/2007.).
Članak 2.
Razlozi za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja Poduzetnička zona Krtinja su :
1. formiranje građevinskog područja za potrebe gradnje u poduzetničkoj zoni Krtinja;
Članak 3.
Urbanistički plan uređenja Poduzetnička zona Krtinja obuhvatit će površinu od 5,2 ha u
Općini Blato kao JLS, odnosno njene katastarske općine Blato.
Članak 4.
Ocjena stanja u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone
sukladna je Izvješću o stanju u prostoru Općine Blato (Službeni glasnik br. 4/05).

Krtinja

Članak 5.
Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato
sukladni su:
a)
Strategiji i programu prostornog uređenja Republike Hrvatske;
b)
Prostornom planu Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačkoneretvanske županije broj 6/03, 3/05 i 3/06);
c)
Prostornom planu uređenja Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato br. 3/03,
5/04 i 3/07);
d)
Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Blato (Službeni glasnik
Općine Blato br. 3/07);
e)
Utemeljenim zahtjevima za izradu Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone
Krtinja navedenim u članku 2. ove Odluke.
Članak 6.
Pri izradi Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Krtinja dodatno će se izraditi
geodetske podloge za poduzetničku zonu.
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Članak 7.
Geodetske podloge iz članka 6. ove Odluke izraditi će Općina Blato angažiranjem ovlaštene
pravne osobe.
Članak 8.
Za izradu Urbanističkog plana uređenja Krtinja potrebno je pribaviti dopunu vektorizirane
katastarske karte s ucrtanom županijskom cestom u mj. 1 : 1000.
Dopunu karte pribaviti će se od nadležnog Ureda za katastar.
Članak 9.
U postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Krtinja
zatražiti će se stručna mišljenja, posebni uvjeti, odnosno prijedlozi za dopunu rješenja iz
Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Krtinja od tijela i osoba određenih posebnim
propisima koja obavezno daju zahtjeve iz svog djelokruga i to u roku 15 dana. Kao tijela i osobe
određene posebnim propisima definiraju se:
- Republika Hrvatska, Dubrovačko neretvanska županija,
Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša;
- Županijski zavod za prostorno uređenje Dubrovačko neretvanske županije;
- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprava za poljoprivredno
zemljište, 10 000 Zagreb;
-

Ministarstvo regionalnog razvitka, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava šumarstva, 10
000 Zagreb;
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu,
10000 Zagreb;
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, 10 000 Zagreb;
Hrvatske vode, VGO za vodno područje dalmatinskih slivova, Split;
Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo
i zaštitu okoliša, 10 000 Zagreb.

Članak 10.
Kao druga tijela i osobe određeni posebnim propisima koja mogu dati zahtjeve iz svog
djelokruga unutar rokova izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone
Krtinja, određuju se:
- Županijska uprava za ceste Dubrovačko neretvanske županije u Dubrovniku, Vladimira
Nazora 8, Dubrovnik;
- Hrvatska elektroprivreda, Direkcija za distribuciju, Odjel za izgradnju, Ulica grada
Vukovara 37, 10 000 Zagreb;
- Hrvatska Elektroprivreda, DP Elektrojug, Nikole Tesle 3, Dubrovnik;
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje Dalmatinskih slivova, Split,
Vukovarska 35, Split;
- Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za slivno područje Neretva-Korčula-Opuzen,
Trg Opuzenske bojne 5, Opuzen;
- Vodovod d.o.o. Blato;
- Hrvatska agencija za telekomunikacije, Palmotićeva 60, Zagreb;
- HP Hrvatska pošta d.d., Nikole Jurišića 13, Zagreb,
- Hrvatski Telecom, Savska cesta 32, 10 000 Zagreb;
- T-Mobile, Ulica grada Vukovara 23, 10 000 Zagreb;
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VIP-Net GSM, Vrtni put bb 10 000 Zagreb;
TELE 2, grada Vukovara 269, Zagreb;
MUP, Policijska uprava Korčula;
Hrvatske šume, Uprava šuma Zagreb, Farkaša Vukotinovića 2, 10000 Zagreb;
Hrvatske šume, Blato;
Eko d.o.o. Blato;
drugi subjekti koji nisu navedeni, a mogu biti od pomoći pri izradi.

Članak 11.
Okvirni rokovi u postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja poduzetničke
zone Krtinja:
- 5 dana za pripremne radnje za dostavu poziva s materijalima tijelima i osobama iz članka 9.
i 10. ove Odluke da u roku od 15 dana dostave podatke, planske smjernice i propisane
dokumente za izradu Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Krtinja;
- 15 dana za dostavu podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenta za izradu
Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Krtinja od strane tijela i osoba određenih
posebnim propisima iz njihovog djelokruga;
- 7 dana za obradu prikupljenih podataka i pripremu prethodne rasprave;
- 15 dana za provođenje prethodne rasprave;
- 7 dana za obradu podataka iz prethodne rasprave i pripremu nacrta prijedloga:
- 7 dana za prihvaćanje nacrta prijedloga kao prijedloga Plana za javnu raspravu od strane
Poglavarstva Općine Blato;
- 15 dana za izradu potrebnih materijala i izradu prijedloga Plana za javnu raspravu;
- 15 dana za provedbu javne rasprave;
- 7 dana za izradu nacrta konačnog prijedloga u skladu s prihvaćenim očitovanjima,
mišljenjima, primjedbama i prijedlozima danim izvješću o javnoj raspravi;
- 7 dana za izradu i dostavu nacrta konačnog prijedloga Plana osobama i tijelima određenim
posebnim propisima za davanje suglasnosti, mišljenja i očitovanja;
- 30 dana da osobe i tijela određena posebnim propisima dostave svoje suglasnosti, mišljenja
i očitovanja;
- 7 dana za donošenje konačnog prijedloga Plana;
- 7 dana za dostavu konačnog prijedloga na suglasnost Dubrovačko neretvanskoj županiji,
Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša;
- 30 dana da Dubrovačko neretvanska županija, Upravni odjel za graditeljstvo izda
suglasnost;
- 7 dana za dostavu konačnog prijedloga na suglasnost Ministarstvu zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva;
- 30 dana da Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izda suglasnost;
- upućivanje konačnog prijedloga na donošenje Općinskom vijeću;
- objava donesenog Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Krtinja u Službenom
glasniku Općine Blato.
Slijedom okvirnih rokova iz prethodnog stavka kao realni rok za donošenje Urbanističkog
plana uređenja Poduzetničke zone Krtinja procjenjuje se rok od 6 mjeseci, dakle do prosinca 2008.
godine.
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Članak 12.
Tijekom izrade i donošenja urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Krtinja u
cijelosti se primjenjuju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato (Službeni
glasnik Općine Blato br. 3/07).
Članak 13.
Ova Odluka dostavlja se Urbanističkoj inspekciji i objavljuje javnosti sukladno članku 79.
st. 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.
Članak 14.
Općina Blato će iz svog proračuna financirati izradu Urbanistički plan uređenja
Poduzetničke zone Krtinja.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Blato» .
Klasa: 021-05/08-03/33
Ur.broj: 2138/02-02/1-08-1
Blato, 12. lipnja 2008. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
dipl. oec. Katja Favro, v. r.
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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 28. sjednici održanoj 12. lipnja 2008. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Članak 1.
Mijenja se članak 65. Odluke o komunalnom redu (Sl. gl. 2/01 – pročišćeni tekst i 4/05) na način
da se u stavku 1. iza riječi: «dužni koristiti se» riječi: «svi građani, poduzeća i druge pravne
osobe», zamjenjuju riječima: «pravne osobe, fizičke osobe građani, fizičke osobe obrtnici i
osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost».
Članak 2.
U članku 82. mijenjaju se točke 6. i 7. i glase:
«6. izriče novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja kada je na to ovlašteno odredbama
ove Odluke;
7. izda obavezni prekršajni nalog;»
Članak 3.
U članku 85. stavak 1. iza riječi: «fizička osoba» dodaju se riječi: «do 1000,00 kn fizička osoba
obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost».
Članak 4.
Zadužuje se Povjerenstvo za statut i poslovnik utvrditi pročišćeni tekst Odluke o komunalnom redu
i istog objaviti u «Službenom glasniku Općine Blato».
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Blato».
Klasa: 021-05/08-03/34
Ur.broj: 2138/02-02/1-08-1
Blato, 12. lipnja 2008. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
dipl. oec. Katija Favro, v.r.
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4. Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( NN 105/04) i članka
29. Statuta Općine Blato (Sl. gl. Općine Blato 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06) Općinsko vijeće Općine
Blato na svojoj 27.sjednici održanoj 12.lipnja 2008. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju cestovnog prometa
u naseljima na području Općine Blato
Članak 1.
U Odluci o uređenju cestovnog prometa u naseljima na području Općine Blato (Sl. glasnik 2/02,
1/05, 1/06 i 3/06) mijenja se članak 14. stavak 2. i članak 21. stavak 3. na način da se iza riječi:
«komunalnog redara» dodaju riječi: « i policiji».
Članak 2.
U članku 14. dodaje se stavak 3. i glasi:
«Za izdano odobrenje vozač će platiti naknadu Općini Blato u iznosu koji će utvrditi Općinsko
poglavarstvo posebnom odlukom».
Članak 3.
U člancima 15. i 17. riječ: «vozilo» mijenja se u riječ: «automobil».
Članak 4.
U članku 16. riječi: «malih opskrbnih vozila (kombija)» zamjenjuju se riječima: «kombiniranih
automobila».
Članak 5.
Mijenja se članak 31. i glasi:
«Komunalni redar pri obavljanju nadzora iz svoje nadležnosti ovlašten je naplaćivati propisanu
novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja odnosno izdavati obavezni prekršajni nalog, te
odrediti i plaćanje naknade štete, ako je visina štete određena cjenikom i troškova postupka u
(paušalnom) iznosu od 100,00 kuna.»
Članak 6.
Mijenja se članak 32. i glasi:
«Na sadržaj obaveznog prekršajnog naloga kao i na postupak naplate novčane kazne, štete ili
troškova na mjestu počinjenja prekršaja, odnosno tijekom obavljanja nadzora, odgovarajuće se
primjenjuju odredbe glave XXXI. Prekršajnog zakona (NN 107/07).
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Članak 7.
U člancima 33. i 34. riječ: «globa» zamijenjuje se riječima: «novčana kazna».
Članak 8.
U članku 33. stavak 1. dodaje se točka 5. i glasi:
«5. ako postupi protivno odredbi članka 11. ove Odluke».
Dodaje se stavak 4. i glasi:
«Novčanom kaznom u iznosu od 450,00 do 600,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba
koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.»
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. koji se mijenja na način da se ispred riječi: «fizičkoj osobi»
briše slovo: «a», a iza riječi: «150,00 kuna» dodaju se riječi: «te fizičkoj osobi obrtniku ili osobi
koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 450,00 kuna.
Članak 9.
Zadužuje se Povjerenstvo za statut i poslovnik utvrditi pročišćeni tekst Odluke o uređenju
cestovnog prometa u naseljima na području Općine Blato i istog objaviti u «Službenom glasniku
Općine Blato».
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Blato».

Klasa: 021-05/08-03/35
Ur.broj: 2138/02-02/1-08-1
Blato, 12. lipnja 2008. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
dipl.oec.Katija Favro, v.r.
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5. Na temelju članka 29. Statuta Općine Blato (Sl. gl. Općine Blato 5/01, 1/02, 7/03 i 1/06)
Općinsko vijeće Općine Blato na svojoj 28. sjednici održanoj 12. lipnja 2008. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti javnih površina

Članak 1.
U Pravilniku o zaštiti javnih površina (Sl. gl. Općine Blato 6/05) mijenja se članak 15. st. 1. i glasi:
«Zabranjeno je svako prekopavanje javnih prometnih površina u vremenu od 1. lipnja do 30.
rujna.»
Članak 2.
U Pravilniku o zaštiti javnih površina (Sl. gl. Općine Blato 6/05) mijenja se članak 7. st. 1. na
način da se dodaje podstavak 4. i glasi:
« - da im visina ne prelazi 3,8 metara».
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ″Službenom glasniku Općine Blato″.

Klasa: 021-05/08-03/36
Ur.broj: 2138/02-02/1-08-1
Blato, 12. lipnja 2008. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
dipl.oec. Katija Favro, v.r.
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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 28. sjednici održanoj 12. lipnja 2008. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o pripremi protupožarne sezone
na području Općine Blato u 2008. godini
I.

Prihvaća se Izvješće o pripremi protupožarne sezone na području Općine Blato u 2008.
godini.

II.

Zadužuju se svi obveznici na području zaštite od požara izvršiti radnje predviđene
Planom rada i programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku za 2008. godinu za Općinu Blato.

III.

Zadužuje se DVD Blato pokrenuti postupak za otkup prostorija Vatrogasnog doma.

IV.

Zadužuje se DVD Blato pripremiti projektnu dokumentaciju za uređenje Vatrogasnog
doma.

V.

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

Klasa: 021-05/08-03/37
Ur.broj: 2138/02-02/1-08-1
Blato, 12. lipnja 2008. godine
Općinsko vijeće
Predsjednica
dipl.oec. Katija Favro, v.r.
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7. Na temelju članka 10. Izjave o osnivanju i organiziranju trgovačkog društva s ograničenom
odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, Skupština Društva na svojoj sjednici održanoj
12. lipnja 2008. godine, donijela je slijedeći

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju EKO d.o.o. Blato za razdoblje
od 1. siječnja do 31. prosinca 2007. godine

I.
Prihvaća se Izvješće o poslovanju EKO d.o.o. Blato za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2007. godine, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.

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

Klasa: 021-05/08-03/38
Ur.broj:2138/02-02/1-08-1
Blato, 12. lipnja 2008. godine
Predsjednik Skupštine:
dipl.oec. Katija Favro, v.r.
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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

