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1) Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (NN 87/08), 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. 5/09),
Općinsko vijeće Blato na svojoj 27. sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine donosi
slijedeću
ODLUKU O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE
BLATO ZA 2011. GODINU
Članak 1.
Godišnji obračun proračuna Općine Blato za 2011. godinu sadrži u općem dijelu: prikaz
ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, račun financiranja s obrazloženjima i u
posebnom dijelu: prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračunskih korisnika,
obrazloženje izvršenja proračuna-programa.
Članak 2.
Ovom odlukom prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Općine Blato za 2011. godinu, sa
slijedećim stavkama:
A)

Račun prihoda i rashoda

kn

1. Ostvareni prihodi poslovanja (razred 6)
18.020.211,29
2. Ostvareni rashodi poslovanja (razred 3)
10.614.713,07
Višak prihoda
7.405.498,22
Korekcija viška prihoda po članku 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu (NN
114/2010)
-8.440.635,43
Korekcija viška prihoda po članku 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu (NN
114/2010)
+2.589.998,77
Višak prihoda iz redovnog poslovanja
1.554.861,56

3. Ostvareni prihodi od nefinancijske imovine (razred 7)
1.056.958,85
4. Ostvareni rashodi za nabavu nefinan.imovine (razred 4)
9.352.067,86
Manjak prihoda
8.295.109,01
Korekcija viška prihoda po članku 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu (NN
114/2010)
+8.440.635,43
Korekcija viška prihoda po članku 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu (NN
114/2010)
-2.589.998,77
Višak prihoda iz prethodne godine
7.250,61
Manjak prihoda od nefinancijske imovine
-2.437.221,74
B)

Račun financiranja
5. Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8)
6. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (razred 5)
Višak prihoda od financijske imovine

1.259.872,91
28.591,61
1.231.281,30
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+348.921,12
Članak 3.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u visini od 2.437.221,74 kuna podmiren je viškom
prihoda od nefinancijske imovine u visini od 1.231.281,30 kuna i dijelom viška prihoda iz
redovnog poslovanja u visini od 1.205.940,44 kuna, dok će se dio viška prihoda poslovanja u
visini od 348.921,12 kuna koristiti za pokriće rashoda za nabavku nefinancijske imovine u
2012. godini.
Članak 4.
Zadužuju se stručne službe Općine Blato provesti odgovarajuća knjiženja u skladu sa
rasporedom iz članka 2. i članka 3. ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Blato“.
KLASA: 021-05/12-02/6
URBROJ: 2138/02-02/1-12-1
Blato, 29. ožujka 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
mr.ph. Želimir Bosnić
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2) Temeljem članka 88. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09), Općinsko vijeće Blato na
svojoj 27. sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za 2011.
godinu

I. Ovim Zaključkom prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika o radu Općine Blato za
2011. godinu koji uključuje Izvješće o realizaciji Programa gospodarskog razvitka Općine
Blato za 2011. godinu, Izvješće o realizaciji Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne
infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato za 2011. godinu, Izvješće o realizaciji
Programa održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova održavanja ureñenog
grañevinskog zemljišta na području općine Blato za 2011. godinu, Izvješće o realizaciji
Programa javnih potreba u kulturi na području općine Blato za 2011. godinu, Izvješće o
realizaciji Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području općine Blato za 2011.
godinu, Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu na području općine Blato za
2011. godinu, Izvješće o realizaciji Programa zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato za
2011. godinu i Izvješće o imovinsko- pravnim poslovima u 2011. godini i isti čine sastavni
dio ovog Zaključka.

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

KLASA: 021-05/12-02/7
URBROJ: 2138/02-02/1-12-1
Blato, 29. ožujka 2012. godine

Općinsko vijeće
Predsjednik
mr.ph. Želimir Bosnić v.r.
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA POTICANJA GOSPODARSKOG
RAZVITKA OPĆINE BLATO U 2011. GODINI

Od 3583 stanovnika (prema popisu iz 2011. godine) Općine Blato, na dan 31.
listopada 2011. godine, njih 1548 je registrirano kao radno sposobno, od čega je 1309
zaposleno, dok ih se 239 nalazi na Zavodu za zapošljavanje, što rezultira stopom
nezaposlenosti od 15,44%, što je za 0,57% viša stopa od one koja je zabilježena u isto vrijeme
prošle godine. U 2011. godini u odnosu na prethodne godina ukupna zaposlenost u Blatu nije
se značajnije mijenjala.

1.
MJERE U POTICANJU GOSPODARSKOG RAZVITKA OPĆINE
BLATO U 2010. GODINI
Realizacija programa poticanja malog gospodarstva u 2010. godini temeljila se na
slijedećim poticajnim mjerama:
a. mjerama za poticanje zapošljavanja;
b. zona malog gospodarstva;
c. izbor poduzetnika sa najvećim brojem novozaposlenih osoba;
d. subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite;
e. izbor najuspješnijeg poduzetnika;
f. poticanje podizanja novih nasada vinograda;
g. izbor najuspješnijeg privatnog iznajmljivača;
Mjere u poticanju zapošljavanja

Program sufinanciranja zapošljavanja
U 2011. godini, Općina Blato provodila je mjere u poticanju zapošljavanja, na način
da je za svaku novozaposlenu osobu sufinancirala 50% troškova plaće. U 2011. godini Općina
Blato financirala je slijedeće tvrtke:

4

30. ožujka 2012.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Tvrtka

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

17
18
19

Blato 1902 d.d.
Caffe bar «Lido»
Autoprijevoznik
Nikola Glavočić
Caffe bar
«Coloseum»
Frizerski salon
«Nanica»
Ivan Gradnja d.o.o.
Dom umirovljenika
Marija Petković
Vaša gradnja «guru»
TI-DA
Dom za odrasle
osobe
Cvjećarnica
Kamelija
Bojadiserska radnja
Laredo
Vulkanizer Anić
Bravarska
radnja
Sajeta
Frizerski
salon
Figaro
Pjuskevodoinstalaterski
obrt
Optica Specto
Stefani
Željko
Vincetić
Argetum Natalija
SVEUKUPNO

Broj sufinanciranih
osoba
ukupno 2011 2010

Broj 2

Iznos
sufinanciranja u
2011. godini

2
1
1

0
0
1

2
1
0

77.960,87
15.971,32
4.478,98

1

0

1

30.181,55

1

0

1

3600,00

1
2

0
2

1
0

10.348,06
10.000,00

1
1
2

0
0
2

1
1
0

6.525,00
808,43
11.144,59

1

0

1

11.818,80

1

0

1

5.653,92

1
1

0
1

1
0

8.442,12
25.043,62

1

0

1

3.600,00

1

1

0

30.355,33

1
1

1
1

0
0

10.800,00
7.200,00

1
22

1
10

0
12

3.600,00
277.532,59

U programu poticanja zapošljavanja sudjelovalo je 19 pravnih i fizičkih osoba, te je
zaključeno 10 novih ugovora o sufinanciranju zapošljavanja, dok se iznos sufinanciranja
odnosi i na ugovore zaključene u 2010.godini, a po kojima su financijske obveze nastale u
2011. godini.
U sklopu mjere poticanja zapošljavanja u 2011. godinu utrošeno je 277.532,59 kuna,
što u odnosu na 2010. godinu predstavlja smanjenje od 25,18%. U sklopu programa
sufinanciranja zapošljavanja, korištene su i mjere Zavoda za zapošljavanje za zaposlene osobe
u javnom radu i na taj način sufinancirano je 4 osobe.
5
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Program sufinanciranja samozapošljavanja
U naprijed navedenoj tablici sadržan je i iznos koji se odnosi na sufinanciranje
samozapošljavanja i to na 3 novoosnovane tvrtke za koju je namjenu u 2010. godini utrošeno
14.400,00 kuna.
Program zapošljavanja osoba sa višom i visokom stručnom spremom
U 2011. godini nije bilo podnesenih zahtjeva za sufinanciranje osoba sa višom i
visokom stručnom spremom.

6
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2003.
godina
(30%)

2004.
godina
(30%)

2005.
godina
(40%)

2006.
godina
(40%)

2007.
godina
(50%)

2008.
godina
(50%)

2009.
godina
(50%)

2010.
godina
(50%)

2011.
godina
(50%)

UKUPNO

24

25

32

38

12

15

27

7

7

180

452.855,27

321.291,91

370.798,03

415.853,01

370.934,69

277.532,59

2.937.635,98

125.297,48

193.845,00

409.228,00

Provedbom ovog programa sufinancirano je 187 novih radnih mjesta za koju je svrhu
iz izvornih općinskih prihoda utrošeno 2.937.635,98 kuna.
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Izbor poduzetnika sa najvećim brojem novozaposlenih osoba
U 2011. godini, tvrtci Blato Zlinje d.o.o. dodijeljena je nagrada kao poduzetniku sa
najvećim brojem novozaposlenih osoba. Zlinje d.o.o. u 2011. godini zaposlilo je 6
novozaposlenih osoba.
Program subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite
U 2011. godini nastavilo se sa subvencioniranjem kamata na poduzetnički kredit, te su
bila podnesena 2 zahtjeva, za koju je svrhu u 2011. godini utrošeno 8.546,83 kuna.

Izbor najuspješnijeg privatnog iznajmljivača
Općina Blato, u 2011. godini za najuspješnijeg privatnog iznajmljivača, na prijedlog
Turističke zajednice Općine Blato, a na temelju ostvarenog broja noćenja i vrednovanjem
drugih kriterija u turističkoj sezoni 2011, izabrana je obitelj Katije Sardelić «Kraljević», koja
je u turističkoj sezoni 2011. godine u svom domaćinstvu ostvarila 1477 noćenja.
Izbor najuspješnijeg poduzetnika
U 2011. godini za najuspješnijeg poduzetnika izabran je Radež d.d.. i to na temelju
poslovnih rezultata 2010. godine u kojoj je ostvaren prihod od 86,5 mil. kuna i dobit od 3,3
milijuna kuna, pri čemu su redovito izvršavane sve financijske obveze prema zaposlenima,
Državnom proračunu i financijskim institucijama.
INVESTICIJSKA ULAGANJA U GOSPODARSTVO

Stvaranje poduzetničke zone
Ulaganja u poduzetničku zonu u 2011. godini iznose 500.305,900 kuna i odnose se na
izradu urbanističkog plana ureñenja poduzetničke zone (147.600,00 kn), izradu parcelacijskog
elaborata (52.890,00 kn), vodovodnog priključka (28.815,90 kn) i izgradnju prometnice
(271.000,00 kn).
Sveukupno u poduzetničku zonu «Krtinja» od njenog osnivanja do danas uloženo je
3,8 mil kuna, od čega iz vlastitih izvora 1.330.000,00 kuna.
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FINANCIRANJE PROGRAMA POTICANJA GOSPODARSKOG RAZVITKA
OPĆINE BLATO U 2011. GODINI
Mjere poticanja gospodarskog razvitka

PROGRAM POTICANJA
ZAPOŠLJAVANJA
Program sufinanciranja zapošljavanja
Program sufinanciranja samozapošljavanja
Program osnivanja novih tvrtki

PROGRAM
SUBVENCIONIRANJA
KAMATA NA
PODUZETNIČKE KREDITE
Program subvencioniranja kamata na
poduzetničke kredite

Plan za 2011.
godinu

Ostvareno u
2011. godinu

%
ostvarenj
a

280.000

277.532,59

99,12

250.000
20.000
10.000

263.132,59
10.800,00
3.600,00

105,25
54,00
36,00

10.000

8.546,83

85,47

10.000

8.546,83

85,47

INVESTICIJSKA ULAGANJA
U GOSPODARSTVU

500.000

Poduzetnička zona «Krtinja»

500.000

500.305,90 100,06
500.305,90

100,06

790.000 786.385,32 99,54
UKUPNO
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA
OPĆINE BLATO u 2011. godini
UVOD
Izvješće obuhvaća sve realizirane investicije Općine Blato u 2011. godine.

U izvješću navodimo investicije koje su se financirale sredstvima Državnog
proračuna, Županijskog proračuna i pravnih osoba u vlasništvu županije i iz Proračuna
Općine Blato i njenih pravnih osoba ili zajedničkim ulaganjem gore navedenih subjekata.
1.

Izgradnja ceste od groblja Svetog Križa do Krtinje
a) Izgradnja dionice od groblja Svetog Križa do spoja sa ul. br. 54.

Tijekom veljače i ožujka protekle godine provedena je javna nabava – pregovarački
postupak bez prethodne objave za nepredviñene radove, te je u ožujku sklopljen aneks
ugovora na iznos od 526.758,38 kuna. Nepredviñeni radovi odnose se na odreñene izmjene i
dodatne radove (premještanje spomenika palim borcima, ureñenje prostora oko spomenika,
ureñenje parkinga, dodatni troškovi električne energije i novi sustav okana kanalizacije).
Osnovni ugovor sklopljen je na iznos od 2.572.967,10 sa PDV-om sa tvrtkom Brodomerkur
d.d. iz Splita. Radovi su započeli u listopadu 2009. godine a završeni su sredinom 2010.
godine, te je 15. srpnja 2010. godine izvršena primopredaja izvedenih radova.
U protekloj godini za ovu investiciju izdvojeno je 526.758,00 kuna za nepredviñene
radove iz Proračuna Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
U studenom protekle godine izvršen je tehnički pregled ceste, te je izdana uporabna
dozvola.
b) Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste na dionici od ulice br. 54. do
spoja sa
sa ŽC-6222
U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove dionice, koja je nastavak
novo izgrañene ceste, a koja se pruža od spoja sa 54. ulicom do spoja sa županijskom cestom
ŽC-6222 u ukupnoj dužini od 500 m. Za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta iz
Proračuna Općine Blato za 2011. godinu izdvojit će se 85.400,00 kuna.
U 2010. godini ugovorena je izrada Posebne geodetske podloge i Parcelacijskog
elaborata za što će se izdvojiti 6.150,00 kuna. Posebna geodetska podloga je izrañena i
ovjerena, a parcelacijski elaborat izradit će se nakon ishoñenja lokacijske dozvole. Idejni
projekt je izrañen i u rujnu protekle godine podnesen je zahtjev za lokacijsku dozvolu.

2. Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica
Za ovu investiciju izrañena je kompletna projektna dokumentacija, te je u 2010. godini
ishoñena lokacijska dozvola. Izvršena je procjena zemljišta i u tijeku je rješavanje imovinsko
pravnih poslova.
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Izrañen je parcelacijski elaborat, čiju je izradu u 2009. godini, financirala Općina
Blato u iznosu od 230.625,00 kuna. Parcelacijski elaborat je trenutno u Uredu za katastar na
ovjeri.
Tijekom 2010. godine iz Proračuna Općine Blato financirala se izrada Posebne
geodetske podloge u iznosu od 58.426,00 kuna i dodatna projektna dokumentacija u iznosu
od 24.573,0 kuna.
Tijekom studenog i prosinca 2010. godine provedena je javna nabava za izvoñenje
radova, te je s najpovoljnijim ponuñačem tvrtkom Obšivač d.o.o. iz Metkovića sklopljen
ugovor na ukupni iznos od 6.536.539,42 kuna sa PDV-om. Javna nabava je provedena za prvu
dionicu ceste Blato – Giča dužine 3.200,00 m. Takoñer je ugovoreno iskolčenje ceste za što
se izdvojilo 24.600,00 kuna sa PDV-om i stručni nadzor za što se izdvojilo 84.870,00 kuna sa
PDV-om.
Radovi su započeli početkom ožujka 2011. godine a završili su u prosincu 2012.
godine.
Županijska uprava za ceste, Dubrovnik provela je javnu nabavu za slijedeću dionicu
ove ceste u ukupnoj duljini od 3,9 km. Prema najpovoljnijoj ponudi ukupna vrijednost ove
investicije iznosi 4.875.000,00 kuna. Radovi će započeti početkom travnja, a planiraju se
završiti do kraja lipnja ove godine. Ova investicija će se u cjelokupnom iznosu financirati iz
Proračuna Županijske uprave za ceste, Dubrovnik.
Županijska uprava za ceste za ovu investiciju u protekloj godini izdvojila je
5.532.751,00 kuna, dok je Općina Blato izdvojila 700.614,00 kuna, što čini ukupni iznos od
6.233.365,00 kuna.
Za rješavanje imovinsko pravnih poslova, u protekloj godini utrošeno je 19.000,00
kuna.
3.Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste Sitnica – Karbuni
Tijekom proteklih godina izrañena je kompletna projektna dokumentacija za što je
izdvojeno 305.000,00 kuna. U srpnju 2010. godine izrañen je glavni projekt, te je izvršena
uplata projektantu prema okončanoj situaciji u iznosu od 109.800,00 kuna. Financiranje
izrade projektne dokumentacije izvršeno je putem tvrtke Eko d.o.o..
U 2010. godini ishoñena je potvrda na glavni projekt, te je uplaćen iznos od 21.935,00
kuna za vodni doprinos.
4.Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste Gršćica – Vinačac
Tijekom proteklih godina izrañene su geodetske podloge i idejni projekt za izgradnju
ceste Gršćica – Vinačac za što je izdvojeno 204.960,00 kuna.
U siječnju 2009. godine ugovorena je izrada glavnog i izvedbenog projekta za što će
se izdvojiti 460.800,00 kuna. Tijekom 2010. godine za izradu projektne dokumentacije
izdvojeno je 141.696,00 kuna za izradu glavnog i izvedbenog projekta.
Tijekom 2009. godine izrañen je parcelacijski elaborat za što je izdvojeno 241.562,93
kuna. Elaborat je trenutno u Uredu za katastar na ovjeri, nakon čega će se završiti izrada
glavnog projekta i podnijeti zahtjev za Potvrdu na glavni projekt.
U siječnju 2009. godine ugovorena je izrada glavnog i izvedbenog projekta za što će
se izdvojiti 460.800,00 kuna. Tijekom 2010. godine za izradu projektne dokumentacije
izdvojeno je 141.696,00 kuna za izradu glavnog i izvedbenog projekta.
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5.Ureñenje gradskog parka
Ukupna vrijednost ugovorenih radova ureñenja gradskog parka iznosi 6.011.717,91
kuna.
Osim ureñenja samog parka, ovi radovi obuhvaćaju izgradnju novih potpornih zidova
(sjeverni i zapadni), izgradnju oborinske kanalizacije koja dijelom prolazi kroz park i ureñenje
nogostupa u ulici br. 1., na dionici od škole do hotela.
Radovi su započeli u kolovozu 2009. godine, a završili su u travnju 2011. godine.
U travnju protekle godine proveden je pregovarački postupak javne nabave bez
prethodne objave sa tvrtkom Konstruktor Hotina d.o.o. iz Blata za dodatne radove – oborinska
kanalizacija u gradskom parku. Ukupna cijena navedenih radova iznosi 877.086,00 kuna. U
protekloj godini financirana je izrada snimke izvedenog stanja u iznosu od 9.000,00 kuna
putem tvrtke Eko d.o.o, što je bilo potrebno za ishoñenje uporabne dozvole.
Ukupna vrijednost realiziranih radova u 2011. godini iznosi 1.889.811,00 kuna, što se
financiralo sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
U rujnu 2010. godine Općina Blato izvršila je postupak prijave za natječaj Fonda za
zaštitu okoliša radi financiranja projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja
obnovljivih izvora energije, kako bi odobrenim sredstvima mogla financirati rekonstrukciju i
proširenje javne rasvjete.
Cilj projekta je modernizacija javne rasvjete na području općine Blato na prostoru
gradskog parka i dijela drvoreda 'Zlinje', koja se postiže postavljanjem rasvjetnih tijela koja
zadovoljavaju standarde ekološke i energetske učinkovitosti.
Tijekom veljače 2011. godine projekt je prihvaćen od strane Upravnog odbora Fonda
za zaštitu okoliša.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 265.960 kuna, od čega je udio vlastitog financiranja u
ukupnoj investiciji iznosio 137.551,00 kuna, dok je preostalih 128.409,00 kuna financirano
sredstvima Fonda za zaštitu okoliša.

6. Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica
a) Izgradnja I faze kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica
Izgradnja I faze kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica ugovorena je 2008. godine
sa tvrtkom Konel d.o.o. iz Dubrovnika, te je ukupna ugovorena vrijednost iznosila
17.978.087,00 kuna. Stručni nadzor ugovoren je sa tvrtkom Trames d.o.o. iz Dubrovnika, za
što je izdvojeno 196.800,00 kuna. Radovi su započeli u studenom 2008. godine.
Tijekom 2011. godine uplaćeno je ukupno 3.500.000,00 kuna tvrtci Konel d.o.o. za
izvoñenje radova i tvrtci Trames d.o.o. za stručni nadzor.
Preostaje još dovršetak opremanja u crpnoj stanici i automatskoj rešetki, te završni
radovi u tunelu i na trasi podmorskog ispusta.
Ova investicija u cijelosti se financira iz programa CEB IV Ministarstvo mora,
prometa i infrastrukture, putem tvrtke EKO d.o.o. za koju je do sada izdvojeno 13.030.000,00
kuna za izvoñenje radova i za stručni nadzor.

b) Izrada projektne dokumentacije za izgradnju gradske mreže unutar naselja Blato
Općina Blato je javnom nabavom putem tvrtke EKO d.o.o. u studenom 2009. godine
ugovorila izradu projektne dokumentacije za izgradnju mjesne mreže naselja Blato u iznosu
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od 810.000,00 kuna. Do ožujka 2011. godine izrañena je kompletna projektna dokumentacija,
te je u veljači 2011. godine ishoñena lokacijska dozvola, a u lipnju Potvrda na glavni projekt.
U protekloj godini za ovu investiciju izdvojeno je 173.430,00 kuna i time je
financirana kompletna projektna dokumentacija.
Općina Blato se prijavila na natječaj IPARD-Mjera 301, kojim se planira financirati
ulaganje u poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture, te je prikupljena sva potrebna
dokumentacija koja je zajedno sa prijavom u lipnju 2011. godine upućena Agenciji za
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva
i ruralnog razvoja, te je 15. studenog 2011. godine potpisan memorandum o razumijevanju
kojim je odobreno financiranje kanalizacijskog sustava prve faze (vela strana istok) do
7.000.000,00 kuna.
U tu svrhu izrañena je Investicijska studija, koja ukazuje na opravdanost ulaganja.
Takoñer je ugovorena izrada studije utjecaja na okoliš sa tvrtkom Ecoina d.o.o. iz Zagreba.
Za potrebe izrade potrebnih studija za natječaj IPARD u 2011. godini utrošeno je
121.467,00 kuna.
Za rješavanje imovinsko pravnih poslova u protekloj godini utrošeno je 40.600,00
kuna.
Izvršen je veći dio imovinsko pravnih poslova koji su bitan preduvjet za odobrenje
sredstava iz programa IPARD.
Javna nabava za prvu fazu – Vela strana istok provedena je prema Europskim
propisima.
7. Sanacija deponija Sitnica
Tijekom proteklih godina Općina Blato je potpisala ugovor sa Fondom za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost o sufinanciranju sanacije deponija Sitnica. U tom smislu
izrañen je glavni projekt u ukupnoj vrijednosti od 168.360,00 kuna, za što je Općina Blato
tijekom proteklih godina izdvojila 61.261,00 kuna .
Tijekom 2007. godine izrañeno je trasiranje podzemne vode, laboratorijske analize
uzoraka vode, utvrñivanje smjera i brzine toka podzemne vode s područja odlagališta, te
izrada izvješća s kartografskim prilozima. Vrijednost ovih poslova iznosi 108.580,00 kuna.
Dodatkom osnovnog ugovora od kolovoza 2007. godine Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost sufinancirao je probijanje pristupne ceste, izradu protupožarnog
pojasa, nabavku rabljenog kompaktora i intervenciju vatrogasne postrojbe, kako bi se
zaustavilo daljnje izbijanje požara na platou i padini odlagališta, a ukupni troškovi iznosili su
855.767,00 kuna. Temeljem navedene dokumentacije ishoñena je lokacijska dozvola, nakon
čega je izrañen glavni projekt i ishoñena je Potvrda na glavni projekt.
Od 01. listopada 2009. godine Dodatkom osnovnog Ugovora učešće Fonda za zaštitu
okoliša se mijenja i postotak sufinanciranja sanacije odlagališta Fonda će iznositi 60 %
umjesto prijašnjih 50 %. Udio Općine Blato u ovom financiranju iznosi 20 % i Općine Vela
Luka 20%.
Dubrovačko-neretvanska županija potpisala je u srpnju 2010. godine, sa pet gradova i
sedamnaest županija, uključujući i Općinu Blato i Općinu Vela Luka, Ugovor o izgradnji i
korištenju budućeg Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko- neretvanske županije, s
kojim se ide u pozitivnom smjeru realizacije postavljenih ciljeva.
Općina Blato zajedno sa Općinom Vela Luka i Fondom za zaštitu okoliša u procesu je
pripreme natječajne dokumentacije za prijavu na pretpristupni fond IPA III B. Ukupna
procjena vrijednosti investicije je 15.000.000,00 kuna (bez PDV-a).
Za imovinsko pravne poslove u 2011. godini iz Proračuna Općine Blato utrošeno je
76.665,00 kuna.
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8. Izrada UPU-a južne i sjeverne obale Općine Blato
Općina Blato je ugovorila izradu UPU južne i sjeverne obale sa tvrtkom Urbanistički
zavod grada Zagreba d.o.o. iz Zagreba za što je iz Proračuna Općine Blato izdvojeno
750.788,00 kuna.
Urbanistički planovi ureñenja obuhvaćaju izradu slijedećih planova: UPU Potirna –
Garma, UPU Zaglav – Karbuni, UPU Gršćica – Prižba, UPU Prišćapac, UPU Lučica i UPU
Bristva – Prigradica – Žukova.
UPU Bristva – Prigradica – Žukova donesen je u listopadu 2010. godine, te je nakon
stupanja na snagu upućen Županijskom zavodu za prostorno ureñenje u Dubrovniku,
Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša u Veloj Luci i Ministarstvu zaštite okoliša,
prostornog ureñenja i graditeljstva.
UPU Zaglav – Karbuni, UPU Gršćica – Prižba, UPU Prišćapac i UPU Lučica
doneseni su 26. svibnja 2011. godine, a UPU Potirna donesen je 11. kolovoza 2011 godine, te
su nakon stupanja na snagu upućeni Županijskom zavodu za prostorno ureñenje u
Dubrovniku, Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša u Veloj Luci i Ministarstvu
zaštite okoliša, prostornog ureñenja i graditeljstva.
U protekloj godini izrañivaču planova ukupno je uplaćeno 75.547,00 kuna i time je
završeno financiranje ovih planova.

9. Maritimna zaštita luke Prigradica
Za ovu investiciju izrañena je kompletna projektna dokumentacija, za što je utrošeno
2.266.015,8 kuna. Projektna dokumentacija sastoji se od: izvedbe geodetskih i hidrografskih
radova u akvatorijalnom dijelu luke, izvedba geotehničkih istražnih radova za realizaciju
pomorsko grañevinskih objekata, te izrada glavne i izvedbene dokumentacije. Izrañena je
dokumentacija kontrole glavnog projekta za što je izdvojeno 141.880,5 kuna.
Tijekom 2009. godine izrañena je studija utjecaja na okoliš za što je izdvojeno
197.640,00 kuna iz vlastitih sredstava tvrtke Eko d.o.o..
Nakon donošenja UPU Bristva – Prigradica – Žukova podnesen je zahtjev za
izdavanje lokacijske dozvole.

10. Ureñenje Prižbe
a) Izrada projektne dokumentacije za ureñenje igrališta za male športove na Prižbi
U postupku je rješavanje imovinsko pravnih poslova za dvije parcele u predjelu
"Ravno", koje bi se pripojile ostalom zemljištu u vlasništvu Općine Blato, te bi se formirala
parcela ukupne površine 1.800,00 m2. Na tom zemljištu planira se izgradnja športskih terena.
Tijekom proteklih godina izrañena je projektna dokumentacija za što je izdvojeno 61.000,00
kuna sa PDV-om.
Nakon donošenja UPU Gršćica – Prižba, slijedi ishoñenje lokacijske dozvole.

11. Ureñenje nerazvrstanih cesta
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U protekloj godini za asfaltiranje nerazvrstanih cesta utrošeno je ukupno 99.237,00
kuna iz Proračuna Općine Blato.
12. Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata
Početkom 2008. godine ugovorena je izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za
oborinsku kanalizaciju iz centra Blata, za što je iz Proračuna Općine Blato izdvojeno
158.600,00 kuna, te je izrañena i dodatna projektna dokumentacija u vrijednosti od 65.000,00
kuna, za projektiranje oborinske kanalizacije u parku.
U siječnju 2010. godine završena je izrada kompletne projektne dokumentacije, nakon
čega je u kolovozu 2010. godine ishoñeno Rješenje za grañenje.
U protekloj godini proveden je postupak javne nabave – otvoreni postupak javne
nabave s namjerom sklapanjem okvirnog sporazuma na četiri godine, za izvoñenje radova.
Ukupna vrijednost ove investicije prema najpovoljnijoj ponudi iznosi 6.029.291,29 kuna, a
stručnog nadzora 85.359,54 kuna. U protekloj godini sklopljen je ugovor na iznos od
1.000.000,00 kuna, koliko je odobreno od Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i
vodnog gospodarstva. Radovi su započeli 12. listopada 2011. godine, a do kraja 2011. godine
utrošeno je ukupno 1.020.848,00 kuna.
Iz Proračuna Ministarstva regionalnog razvitka, šumarstva i vodnog gosporastva
izdvojeno je 812.495,5, dok se preostali dio u iznosu od 208.352,5 kuna financirao iz
Proračuna Općine Blato.

13. Priprema početka rješavanja imovinsko pravnih poslova uz županijsku cestu
ŽC-6222 na istočnom ulazu u mjesto Blato
Općina Blato je započela postupak rješavanja imovinsko pravnih poslova, tj. otkupa
zemljišta za proširenje županijske ceste ŽC-6222 na dijelu istočnog ulaza mjesta Blata, na
dionici od početka drvoreda lipa do spoja sa državnom cestom D-118.
Realizacija ove investicije financirati će se sredstvima Županijske uprave za ceste,
Dubrovnik, dok imovinsko pravni poslovi tj. otkup zemljišta sredstvima Proračuna Općine
Blato.
14. Izgradnja javnog WC-a
Izrada projektne dokumentacije financirati će se sredstvima tvrtke EKO d.o.o. u
iznosu od 28.000,00 kuna, te je u 2010. godini isplaćen dio u iznosu od 14.000,00 za izradu
idejnog projekta. U ovoj godini izrañen je idejni projekt i ishoñena je potvrda na glavni
projekt, te je isplaćen iznos od 7.000,00 kuna. Općina Blato je u protekloj godini financirala
ugovor o priključenju električne energije u iznosu od 7.638,00 kuna.

15. Elektrifikacija Žukove
U ožujku protekle godine izvršeni su radovi iskopa kanala od Naplovca do Žukove u
duljini od 1.310,0 m, te su položeni visokonaponski kabel, niskonaponski kabel i kabel javne
rasvjete, te su stvoreni preduvjeti za elektrifikaciju Žukove. Općina Blato je financirala iskop
kanala za što je u 2011. godini izdvojeno 84.870,00 kuna.
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16. Rješavanje imovinsko pravnih poslova za NPKL
U cilju rješavanja vodoopskrbe na otoku Korčuli usvojen je zajednički Zaključak o
pokretanju projekta rješavanja imovinsko pravnih poslova za NPKL kao i način financijskog
sudjelovanja jedinica lokalne samouprave u provedbi ovog projekta.
Jedinice lokalne samouprave na otoku Korčuli će sredstva za realizaciju ovog projekta
osigurati iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na njezinim područjima u iznosu
od 3.000.000,00 kuna, koji je do kraja 2010. godine u cjelosti realiziran, te je u postupku
potpisivanja novog Sporazuma JLS sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture.
Općina Blato je u 2011. godini iz navedenih sredstava za rješavanje imovinsko
pravnih poslova utrošila 130.000,00 kuna.

17. Ulaganje u turizam
Općina Blato u protekloj godini izdvojila je 81.703,00 kuna za ulaganja u turizam.
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FINANCIRANJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINA BLATO u
2011. godini
Realizacija ovog Programa ovisi najvećim dijelom o mogućnostima ishoñenja
sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja dati
pregled po izvorima sredstava.

R.b Naziv investicije
r
1.

2.

Izgradnja ceste od groblja
Svetog Križa do Krtinje
a) prva dionica
b) druga dionica

Planirano za
2011.

Ostvareno u Izvori financiranja
2011.

527.000,00

526.758,00

Rekonstrukcija ceste Blato – 6.569.000,00
Gršćica

5.532.751,00 Županijska uprava za ceste,
Dubrovnik
700.614,00

3.

Izrada projektne
dokumentacije za
rekonstrukciju ceste Sitnica Karbuni

4.

Izrada projektne
dokumentacije za izgradnju
ceste Gršćica - Vinačac

145.000,00

5.

Ureñenje gradskog parka

1.890.000,00

6.

Izgradnja kanalizacijskog
sustava Blato – Prigradica
*a)I faza kanal.sust. BlatoPrigradica
b)projek.dokum.grad.mreže

6.861.833,52

7.

Sanacija deponija Sitnica

8.

Izrada UPU-a južne i
sjeverne obale Općine Blato

9.

Maritimna zaštita luke
Prigradice

Općina Blato

Općina Blato

Općina Blato

1.889.811,00 Ministarstvo mora, prometa i
infrastrukture
128.420,00 128.409,00
Fond za zaštitu okoliša
137.580,00 137.551,00
Općina Blato

341.000,00
77.000,00
76.000,00

3.500.000,00 Ministarstvo mora, prometa i
infrastrukture i Hrvatske vode
335.497,00 Općina Blato
76.665,00 Općina Blato
75.547,00 Općina Blato

10. Ureñenje Prižbe
17

30. ožujka 2012.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

11. Ureñenje nerazvrstanih cesta

100.000,00

12. Odvodnja oborinskih voda iz 1.020.000,00
centra Blata
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99.237,00 Općina Blato
812.495,50 Ministarstvo regionalnog
razvitka, šumarstva i vodnog
gospodarstva
208.352,5 Općina Blato

13. Priprema početka rješavanja
imovinsko pravnih poslova
uz ŽC-6222
14. Izgradnja javnog WC-a

80.000,00

7.638,00 Općina Blato

15. Elektrifikacija Žukove

85.000,00

84.870,00 Općina Blato

130.000,00

130.000,00 Općina Blato

16. Rješavanje imovinsko
pravnih poslova za NPKL
17. Ulaganje u turizam
Ukupno Općina Blato

82.000,00
1.780.580,00

81.703,00

Općina Blato

2.464.432,5

Ukupno drugi izvori
9.607.420,00 8.363.466,5
financiranja
* Projekti koji se nisu financirali putem Proračuna Općine Blato, te nisu uvršteni u
zbroj.
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I OPSEG RADOVA ODRŽAVANJA UREĐENOG
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2011. GODINU
1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA:
Ručno i strojno pometanje javnih površina u središtu mjesta, prikupljanje i odvoz i
deponiranje komunalnog otpada, nabavka spremnika za komunalni otpad i pranje spremnika
za komunalni otpad u mjestu Blatu, odvoz glomaznog otpada (svakog 15. u mjesecu),
izdvojeno skupljanje otpada (papir, karton, otpadna ulja, otpadne gume, automobilske
olupine, otpadne baterije i akumulatori) i održavanje odlagališta „Sitnica“ vršilo se redovno
prema «Planu i programu EKO-a d.o.o.».
Vrijednost radova:
Izvori financiranja:
1. Općina Blato
2. Eko d.o.o.

1.300.000,00 kn

850.000,00 kn
450.000,00 kn

65 %
35 %

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA:
Redovito se vršilo održavanje javno- prometnih površina, održavanje i upravljanje ribarnicom
i tržnicom, klupa i prometnih znakova u smislu bojanja i zamjene drvenih elemenata, te
zamjena dotrajalih i uništenih i postavljanje novih prometnih znakova, te vodoravno
obilježavanje pješačkih prijelaza, parkirnih mjesta, izrada i postavljenje stupića za nesmetan
prolaz pješaka i sl. Izvršeno je pražnjenje septičkih jama iz sve tri stambeno-poslovne
zgrade.

Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

85.000,00 kn

1. Općina Blato
2. Eko d.o.o.

50.000,00 kn
35.000,00 kn

59 %
41 %

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, održavanje dječjeg igrališta, održavanje nogometnog igrališta.
Nakon ureñenja „Velog parka“ došlo je do povećanja troškova održavanja zelenih površina.
Izvršena je rekonstrukcija na fontani sa izgradnjom strojarnice.
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Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

200.000,00 kn

1. Općina Blato

200.000,00 kn

Broj 2

100 %

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.

Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

590.000,00 kn

1. Općina Blato

590.000,00 kn

100 %

5. ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH KANALA
Održavanje kišnih slivnika, taložnica i odvodnih kanala vrši se prema potrebi, a generalno
čišćenje se obavljalo prije jesenskih kiša. Na melioracijskim kanalima u blatskom polju
izvršila se dvokratna košnja trave uz redovno čišćenje šiblja i nanosa, uključujući poslove
vodo-čuvarske službe tokom cijele godine.
Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

41.500,00 kn

1. Hrvatske vode

31.500,00 kn

76 %

2. Općina Blato

10.000,00 kn

24 %

6. ODRŽAVANJE GROBLJA:
Temeljem „Odluke o groblju“ i “ Plana i programa Eko-a d.o.o. za 2011. god.“ na groblju su
se uz redovno održavanje vršili ukopi (40), prijenosi posmrtnih ostataka (2) i čišćenja
grobova(1). Čišćenje „Starog groblja“ vršilo se pred „Uskrs“ i blagdan „Svih svetih“.
Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

60.000,00 kn

1. Eko d.o.o.

60.000,00 kn

100 %

7. SANACIJA ODLAGALIŠTA «SITNICA»
Na temelju ugovora sa «Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost“ ishoñena je
potvrda glavnog projekta za sanaciju odlagališta, te je otkupljeno zemljišta u suradnji sa
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Općinom Vela Luka. Općina Blato je „Projekt sanacije odlagališta „Sitnica“ preko
Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ureñenja i graditeljstva kandidirala za financiranje
istog iz sredstava predpristupnih fondova EU.

8. OSTALO ODRŽAVANJE:
Pod ostalim održavanjem podrazumijevamo: održavanje plaža ; najam kemijskih WC-a za
plaže; najam hale za izdvojeno skupljanje otpada, nabavka i popravak dekorativnih elemenata
za blagdansko ukrašavanje; nabavka košarica za sitni otpad i najam auto košare.

Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

130.000,00 kn

1. Općina Blato
2. Eko d.o.o.

100.000,00 kn
30.000,00 kn

77 %
23 %
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VRSTE
ODRŽAVANJA

PLANIRANO
ZA
2011.

VISINA
SREDSTAVA U
KN
850.000,00
450.000,00
50.000,00
35.000,00

1.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE
JAVNE POVRŠINE

2.

ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA

3.

ODRŽAVANJE JAVNIH
ZELENIH POVRŠINA

151.500,00

200.000,00

4.

300.000,00

590.000,00

31.500,00
10.000,00

31.500,00
10.000,00

6.

ODRŽAVANJE JAVNE
RASVJETE
ODRŽAVANJE
MELIORACIJSKIH
KANALA
ODRŽAVANJE GROBLJA

60.000,00

60.000,00

7.

OSTALO ODRŽAVANJE

70.000,00
30.000,00
1.423.500,00
553.000,00
31.500,00

100.000,00
30.000,00
1.800.000,00
575.000,00
31.500,00

5.

UKUPNO:

842.000,00
428.000,00
50.000,00
35.000,00

Broj 2

IZVORI
FINANCIRANJA
OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.
OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.
OPĆINA BLATO
OPĆINA BLATO
HRVATSKE VODE
OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.
OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.
OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.
HRVATSKE VODE

SVEUKUPNA

VRIJEDNOST
PROGRAMA

2.008.000,00

2.406.500,00
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
NA PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA 2011. GODINU
1. UVOD
Za javne potrebe u kulturi na području općine Blato tijekom 2011. godine izdvojeno je
874.192,00 kuna. Sredstvima se sufinancirao rad Narodne knjižnice Blato, rad Blatskih fižulaustanove u kulturi, 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 2011. godini
osiguran je iz Proračuna Općine Blato, dok su dio sredstava donacije Ministarstva kulture i
sredstva Dubrovačko-neretvanske županije.

2. REALIZACIJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2011. GOD.
2.1 Rad ustanova i djelatnosti u temeljnoj kulturi

U 2011. godini krenulo se s postupkom osamostaljenja Narodne knjižnice Blato. U veljači
je donesena Odluka o osnivanju javne ustanove „Narodna knjižnica Blato“. Ishoñene su
potrebne suglasnosti za osamostaljenje, te je podnesena prijava za upis u sudski registar.
Rješenje o upisu u sudski registar primljeno je 14. srpnja 2011. godine, te je podnesena
prijava za upis u registar Ministarstva kulture. Narodna knjižnica Blato kao samostalna
ustanova počela je djelovati od 1. rujna 2011. godine.
U financiranju rada Narodne knjižnice Blato u 2011. godini izdvojena su sredstva u
iznosu od 169.841,00 kuna, i to:
- sredstva za plaće djelatnica
- sredstva za materijalne troškove
- nabavka knjižne i neknjižne grañe

150.582,00 kuna;
12.164,00 kuna;
7.095,00 kuna;

U financiranju redovnog rada ustanove u kulturi «Blatski fižuli» u 2011. godini
izdvojena su sredstva u iznosu od 358.318,00 kuna, i to:
uprava i administracija

146.590,00 kuna
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130.798,00 kuna;

- materijalni izdaci

15.792,00 kuna;

dok je za kulturne manifestacije izdvojeno 211.728,00 kuna i to:
-

Tjedan Blata
Večer Omiškog festivala
Blatsko ljeto
Božićno-novogodišnji program i ostalo

22.500,00
36.148,00
146.245,00
6.835,00

kuna;
kuna;
kuna;
kuna.

2.2. Kulturna dogañanja
U 2011. godini Općina Blato podržala je manifestacije, projekte i programe u kulturi
koji nisu u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Općine Blato, te je za tu namjenu izdvojila
62.048,00 kuna.
U sklopu programa «Europa za grañane 2007-2013» i projekta br. 513186-EFC-1-2010-2-LTEFC-NTT iz programa «Održivi razvoj mreže pobratimljenih gradova Istoka i Zapada» a u
sklopu provedbe Aktivnosti 1: Aktivni grañani za Europu te Mjere 1: Bratimljenje gradova i
Mjere 1.2: Mreže pobratimljenih gradova u općini Blato je od 11. kolovoza do 18. kolovoza
boravila delegacija iz grada Plunge, Litva koju je sačinjavalo 50 predstavnika grada Plunge
uključujući članove njihovog kulturno umjetničkog udruženja „Suvartukas”.
Sredstva za realizaciju ovog projekta dobili smo iz fonda Europske unije u iznosu od
60.000,00 kuna.
Blagdan Blažene Marije Propetog Isusa
Općina Blato u suradnji sa Župnim uredom i Družbom Sestara Kćeri Milosrña
obilježila je blagdan blaženice 9. srpnja 2011. koji je proslavlja prigodnim kulturno-duhovnim
programom. Za izradu i realizaciju programa bio je zadužen Odbor za promicanje štovanja
blažene Marije Propetoga Isusa Petković.
Općina Blato iz svog proračuna izdvojila je
3.000,00 kn
2.3. Financiranje programa kulturnih društava
Za djelovanje kulturnih društava u Blatu u 2011. godini Općina Blato izdvojila je
ukupno 167.500,00 kuna. Struktura doniranih sredstava je sljedeća:
- VU «Kumpanija»
- HGSU «Petar Milat»
- Narodna glazba Blato

25.000,00 kuna;
-

kuna;

13.000,00 kuna;
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13.000,00 kuna;

- Matica hrvatska-ogranak Blato

2.000,00 kuna;

- Župni zbor

-

- Društvo prijatelja «Vino u tradiciji življenja»

2.000,00 kuna;

- Radio Blato
- Blatska udruga mladih «Bum»

kuna;

111.000,00 kuna;
-

- ULIPUK

kuna;
1.500,00 kuna .

2.4. Izdavaštvo i informiranje
Za potrebe izdavaštva i informiranja u 2011. nije bilo zahtjeva.

2.5. Investicijska ulaganja u objekte i grañu u kulturi
Za potrebe investicijskog ulaganja u objekte i opremu u kulturi iz Proračuna Općine
Blato za 2011. godinu isplatilo se 113.485,00 kuna.
U 2011. godini dovršeni su grañevinski radovi na sanaciji crkvice sv. Jurja u Potirni i
to rekonstrukcijom pristupnog platoa i stubišta, stolarski i staklarski radovi, kamenoklesarski
radovi, popravak zvona i prozorskih rešetki, zaštitni zahvat natpisa lunette i restauratorski
zahvat posvetnih križeva. Odboru za obnovu i ureñenje deset starohrvatskih crkvica (VII.XIV) na području Župe Blato isplaćeno je iz Općinskog proračuna
10.000,00 kuna.
U 2011. godini izvršena je sanacija krovne konstrukcije Lože na Plokati koja je bila
nužna zbog dotrajalosti čitavog pokrova i letvi, te zbog dotrajalosti i dijela rogova.
Općina Blato za ovu investiciju izdvojila je iz proračuna
85.485,00 kuna.

U 2011. godini za restauraciju Oltarne pale Girolama da Santa Crocea iz VI. stoljeća
iz Župne crkve u Blatu izdvojilo se
18.000,00 kuna.
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TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I IZDVOJENIH SREDSTAVA ZA
REALIZACIJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2011. GODINI

NAZIV PROGRAMA

IZVORI
IZDVOJENO
PLANIRANO
SREDSTAVA
REBALANSOM

TEMELJNA KULTURA

528.500,00

Narodna knjižnica Općine Blato

183.000,00

528.159,00
169.841,00
Proračun Općine Blato
358.318,00
146.590,00
211.728,00

Blatski fižuli-ustanova u kulturi

345.000,00

-uprava i administracija

161.000,00

-kulturne manifestacije

249.000,00

KULTURNA DOGAĐANJA

8.000,00

4.000,00

Kulturna suradnja s Litvom

62.000,00

61.048,00

PROGRAMI KULTURNIH
UDRUGA I DRUŠTAVA

177.000,00

IZDAVAŠTVO I
INFORMIRANJE
INVESTICIJSKA
ULAGANJA U OBJEKTE

5.000,00

-Sanacija krovne konstrukcije
Lože na Plokati

-

126.000,00

113.485,00

10.000,00

10.000,00
85.485,00

I GRAĐU U KULTURI
-Obnova starohrvatskih crkvica

167.500,00

86.000,00

Ministarstvo kulture
Dubrovačkoneretvanska županija

Proračun Općine Blato
Fond Europske unije

Proračun Općine Blato
Proračun Općine Blato

Proračun Općine Blato

18.000,00

-Restauracija oltarne pale
30.000,00
SVEUKUPNO:

906.500,00

Proračun OB
874.192,00

Ostalo
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU I
OBRAZOVANJU NA PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA 2011. GODINU

1. UVOD
Odgoj i obrazovanje djece i mladeži u općini Blato organizirano je kroz sljedeće
segmente:
-

predškolski odgoj i obrazovanje i briga o djeci;
osnovnoškolsko obrazovanje;
osnovno glazbeno školovanje;
srednješkolsko obrazovanje;
visokoškolsko obrazovanje.

Programom javnih potreba u odgoju i obrazovanju obuhvaćeni su svi segmenti
obrazovanja, te investicijska ulaganja u opremu i objekte vezane za odgoj i obrazovanje.
Programom je planirano da se u 2011. godini za potrebe odgoja i obrazovanja izdvoji
881.000,00 kuna, dok je u protekloj godini za realizaciju Programa javnih potreba u odgoju i
obrazovanju Općina Blato ukupno izdvojila 873.023,00 kuna, a rad djelatnika u Osnovnoj
glazbenoj školi financiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

2. REALIZACIJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU
OBRAZOVANJU NA PODRUČJU OPĆINE BLATO U 2011. GOD.

I

2.1. Program u predškolskom odgoju i obrazovanju
U predškolskom odgoju i obrazovanju Općina Blato u 2011. godini sufinancirala je
rad Dječjih vrtića koje je polazilo 111 djece u dobi od 6 mj. do 6,6 godina, 56 djece u
Dječjem vrtiću Blato i 55 djece u Dječjem vrtiću „Marija Petković“, te je za taj program
izdvojila iznos od 604.000,00 kuna i to:
- Dječji vrtić Blato

u iznosu od 442.000,00 kuna;

od toga je izdvojeno za plaće 374.856,00 kuna, te za materijalne troškove 67.144,00 kuna.
- Dječji vrtić «Marija Petković»

u iznosu od 162.000,00 kuna.
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2.2. Program u osnovnom i srednješkolskom obrazovanju
U protekloj godini Općina Blato podržala je različite programe Osnovne škole Blato
koju je polazilo 294 učenika u osam razreda i 16 odjeljenja i Srednje škole Blato koju je
polazilo 195 učenika u 11 odjeljenja.
Za program osnovnog i srednje školskog obrazovanja u 2011. godini Općina Blato
izdvojila je ukupno 75.023,00 kuna, od čega je za darove najboljim učenicima ukupno 41
učenik, 21 učenik Srednje i 20 učenika Osnovne škole Blato, izdvojeno 22.023,00 kuna.

2.3. Program u glazbenom obrazovanju djece i mladeži
Općina Blato je u protekloj godini za realizaciju ovog dijela programa izdvojila
20.000,00 kuna, i to za nabavku glazbenih instrumenata, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa financiralo je plaće djelatnika Osnovne glazbene škole. U 2011. godini Osnovnu
glazbenu školu polazilo je 65 učenik u 6 razreda, a 20 učenika su bila upisana u malu školu
glazbe.

2.4. Program u visokoškolskom obrazovanju
Sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata Općina Blato je u protekloj
godini stipendirala ukupno 22 studenta, od čega je u školskoj 2011./12. godini stipendirala 2
studenta sukladno kriteriju Liste reda prvenstva, 1 studenta deficitarnog zanimanja i najboljeg
učenika Srednje škole Blato. Za realizaciju ove mjere izdvojeno je 174.000,00 kuna.
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TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I
REALIZACIJU
PROGRAMA
JAVNIH
OBRAZOVANJU U 2011. GODINI

PROGRAM

IZDVOJENIH SREDSTAVA ZA
POTREBA
U
ODGOJU
I

PLANIRANO

IZDVOJENO

REBALANSOM
PROGRAMI PREDŠKOLSKOG
ODGOJA I OBRAZOVANJA
- Dječji vrtić»Blato»
- Dječji vrtić «M. Petković»

604.000,00
442.000,00

442.000,00

162.000,00

162.000,00

84.000,00

75.023,00

- programi osnovnog obrazovanja

32.500,00

25.000,00

- programi srednješkolskog
obrazovanja
- pokloni najboljim učenicima

27.500,00

28.00,00

24.000,00

22.023,00

PROGRAMI
VISOKOŠKOLSKOG
OBRAZOVANJA

IZVORI
SREDSTAVA

604.000,00

Programi osnovnog i
srednješkolskog obrazovanja:

PROGRAM OSNOVNE
GLAZBENE ŠKOLE BLATO

Broj 2

Proračun Općine
Blato

Proračun Općine
Blato

Proračun Općine
Blato

20.000,00

20.000,00

173.000,00

174.000,00

Proračun Općine
Blato

873.023,00

Proračun
Općine Blato

UKUPNO
881.000,00
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA
PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA 2011. GODINU

1. UVOD
Za javne potrebe u sportu na području općine Blato tijekom 2011. godine iz
Proračuna je izdvojeno 1.051.435,00 kuna. Sredstva se odnose na investicijsko ulaganje u
sportske objekte i opremu, te na financiranje djelovanja sportskih društava, i to:
-

BŠK «Zmaj» (nogomet);
VK «Tornado» Prigradica (vaterpolo);
GU «Hrvatski sokol» (gimnastika);
ŠK «Blato» (šah);
LU «Jastreb» (lov);
ŠRU «Pagar» (sportski ribolov);
ŠSK OŠ Blato gimnastika, stolni tenis, košarka, mali nogomet, šah, planinari;
ŠSK SS Blato rukomet, mali nogomet, košarka, atletika, fitnnes, planinari.

2. REALIZACIJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2011. GOD.

2.1. Djelovanje sportskih društava
Za djelovanje sportskih društava u 2011. godini iz Proračuna Općine Blato izdvojeno
je ukupno 261.500,00 kuna. Struktura izdvojenih sredstava je sljedeća:
- BŠK «Zmaj»
- GU «Hrvatski sokol»
- ŠRU «Pagar»
- ŠK «Blato»
- ŠSK OŠ Blato
- ŠSK SŠ Blato
- Vaterpolo klub «Tornado»
- LU «Jastreb»

220.000,00 kuna;
14.000,00 kuna;
4.500,00 kuna;
5.000,00 kuna;
3.000,00 kuna;
3.000,00 kuna;
9.000,00 kuna;
3.000,00 kuna.

2.2. Sufinanciranje troškova mlañih uzrasnih kategorija
Općina Blato u 2011. godini sufinancirala je troškove za mlañe uzrasne kategorije, za
što se iz proračuna izdvojilo 42.500,00 kuna, koje se većim dijelom odnose na sufinanciranje
BŠK „Zmaj“.

30

30. ožujka 2012.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 2

2.3. 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, 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 2011. godine, te ostala natjecanja tijekom godine, za koje je
tijekom 2011. godine izdvojila 4.000,00 kuna.

2.4. Organizacija memorijalnog turnira u spomen na Želimira Žanetića
Općina Blato sudjelovala je u financiranju organizacije memorijalnog turnira za mlañe
kadete (od 8-15 godina) u spomen na igrača i kapetana BŠK «Zmaj» Želimira Žanetića, koji
je održan 8. listopada 2011. godine, te je izdvojila 4.265,00 kuna.
2.5. Udruga «Igre otoka svijeta»
Općina Blato sudjelovala je na XV. Igrama otoka svijeta koje su se održale na Siciliji,
u Palermu gdje je sudjelovala atletska ekipa s petero natjecatelja, koji su ostvarili dobre
rezultate. Općina Blato je iz svog Proračuna za Udrugu „Igre otoka svijeta“ u 2011. godini
izdvojila 39.900,00 kuna.

3. KAPITALNI PROJEKTI
•

Športska dvorana

U 2010. godini iz Proračuna Općine Blato izdvojeno je 898.935,00 kuna za izradu
projektne dokumentacije i otkup zemljišta za izgradnju Športske dvorane.
Tijekom 2008. i 2009. godine izvršen je otkup većeg dijela zemljišta za izgradnju
školske športske dvorane. Sklopljeno je ukupno 15 ugovora na ukupan iznos od 2.583.265,00
kuna, pri čemu je veći dio isplaćen, a preostali dio biti će isplaćen po uknjižbi.
U 2010. godini realiziran je jedan ugovor u vrijednosti od 349.125,00 kuna.
U siječnju 2009. godine ugovorena je izrada idejnog projekta, a u prosincu 2009.
godine proveden je pregovarački postupak javne nabave za izradu glavnog i izvedbenog
projekta. Glavni projekt je izrañen, te je u 2010. godini za izradu glavnog projekta utrošeno
549.810,00 kuna iz Proračuna Općine Blato. Ishoñena je lokacijska dozvola, te je podnesen
zahtjev za ishoñenje Potvrde na glavni projekt.
U 2011. godini izdvojeno je ukupno 596.064,00 kuna za Športsku dvoranu, te je od
toga utrošeno 361.655,00 kuna za otkup zemljišta.
Srednja škola Blato sufinancirala je kapitalni projekt izgradnju Športske dvorane vodni doprinos u iznosu od 234.409,00 kuna.
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Otkup zemljišta za proširenje nogometnog igrališta

Za potrebe proširenja nogometnog igrališta otkupilo se zemljište ukupne površine 295
m2. Za ovu investiciju u 2011. godini iz proračuna se izdvojilo
53.206,00 kuna.

•

Održavanje Doma športova

Za održavanje Doma športova u 2011. godini iz Proračuna Općine Blato izdvojilo se
ukupno 50.000,00 kuna, koje su utrošene za ureñenje svlačionica i sanitarnog čvora.

TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I IZDVOJENIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU
ZA 2011. GOD.

NAZIV PROGRAMA

FINANCIRANJE PROGRAMA
SPORTSKIH KLUBOVA I
DRUŠTAVA
DJELOVANJA I DOGAĐANJA U
SPORTU TIJEKOM GODINE
SUFINANC. TROŠKOVA
MLAĐIH UZRASNIH
KATEGORIJA
ORGANIZACIJA
MEMORIJALNOG TURNIRA U
SPOMEN NA ŽELIMIRA
ŽANETIĆA
UDRUGA
«IGRE
OTOKA
SVIJETA»
KAPITALNI PROJEKTI

PLANIRANO
REBALANSOM

IZDVOJENO U
2011. GODINI

IZVORI
SREDSTAVA

266.000,00

261.500,00

Proračun Općine
Blato

5.000,00

4.000,00

Proračun Općine
Blato

50.000,00

42.500,00

Proračun Općine
Blato

5.000,00

4.265,00

40.000,00

39.900,00

700.000,00

699.270,00

-Športska dvorana

595.000,00

596.064,00

-Otkup zemljišta za proširenje
nogometnog igrališta
-Održavanje Doma športova

55.000,00

53.206,00

50.000,00

50.000,00

1.066.000,00

1.051.435,00

UKUPNO

Proračun Općine
Blato
Proračun Općine
Blato

Proračun OB
Srednja škola
Blato

Proračun OB
Srednja škola
Blato
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI NA
PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA 2011. GODINU
1. UVOD
Program zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato donosi se sukladno članku 5. i 7.
Zakona o socijalnoj skrbi (NN 57/11), prema kojemu su jedinice lokalne samouprave u svom
proračunu dužne osigurati najmanje 6% tekućih proračunskih prihoda za pružanje pomoći
odreñenim kategorijama stanovništva koji udovoljavaju kriterijima navedenim u Programu
zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato.
U 2011. godini rebalansom proračuna planirano je za realizaciju Programa zdravstva i
socijalne skrbi, u djelu koji je u nadležnosti Općine Blato 840.000,00 kuna, dok je iz
Proračuna Općine Blato u 2011. godini za realizaciju Programa zdravstva i socijalne skrbi
izdvojeno 814.505,00 kuna.

2. REALIZACIJA PRAVA I OBLIKA SOCIJALNE SKRBI U SUSTAVU
PROGRAMA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI OPĆINE BLATO U
2011. GODINI

A) Zaštita mladeži (djece, učenika i studenata)

544.931,00

kuna

2.1.

Olakšice i oslobañanja od plaćanja smještaja djece u predškolske ustanove
Sredstva utrošena za olakšice i oslobañanja od plaćanja smještaja djece u
Dječji vrtić «Blato» i Dječji vrtić «Marija Petković» iznose 10.800,00 kuna.

2.2.

Jednokratne pomoći djeci i mladima
Općina Blato u 2011. godini, temeljem zahtjeva, isplatila je jednokratne
pomoći djeci i mladima koji imaju prebivalište na području Općine Blato u
iznosu od 18.434,00 kuna.

2.3.

Jednokratne novčane potpore za novoroñenu djecu
Prema dostavljenim zahtjevima roditelja za isplatu naknade za novoroñenu
djecu u 2011. godini ukupno je iz Općinskog Proračuna isplaćeno 503.159,00
kuna za 47 novoroñene djece, od čega se na 25 djece roñene u 2011. godini
odnosi 296.000,00 kuna, na 8 roñenih u 2010. godini 70.000,00, a preostali
iznos od 120.000,00 odnosi se na 14 zahtjeva roditelja iz 2008., 2009. i 2010.
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godine koji se isplaćuju u obrocima. U 2011. godini ukupno je roñeno 33
djece. Sukladno mjerama Programa zdravstva i socijalne skrbi za potpore
novoroñenoj djeci za prvo dijete u obitelji isplaćena je jednokratna naknada od
5.000,00 kuna, a za drugo dijete 10.000,00. Za treće dijete naknada iznosi
60.000,00 kuna, za četvrto i svako daljnje 72.000,00 kuna, a koje se isplaćuju
u ratama.

2.4.

Prigodni poklon za Božićne blagdane
Prigodom Božićnih i novogodišnjih blagdana podijeljeni su darovi djeci do 10.
godina za što je iz Proračuna Općine Blato izdvojeno 12.538,00 kuna.

B) Zaštita obitelji i starijih osoba

2.5.

77.831,00 kuna.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
Na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb, u 2011. godini Općina Blato
sudjelovala je u pružanju pomoći u podmirenju troškova stanovanja
korisnicima pomoći za uzdržavanje, u ukupnom iznosu od 12.581,00 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 2011. godini iz
Proračuna za troškove ogrijeva izdvojilo 2.850,00 kuna, od čega je 1.900,00 kn
refundirano iz Županijskog proračuna.

2.6.

Uvećani oblik pomoći za uzdržavanje
U 2011. godini Općina Blato isplaćivala je uvećani oblik pomoći za
uzdržavanje korisnicima pomoći za uzdržavanje Centra za socijalnu skrb
Korčula.
Sukladno Programu zdravstva i socijalne skrbi, za realizaciju navedene mjere
iz Proračuna je izdvojeno 3.800,00 kuna.

2.7.

Jednokratne novčane pomoći
Na temelju podnesenih zahtjeva Općinski načelnik odobrio 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 56.450,00 kuna.
Takoñer, u sklopu ove mjere Općina Blato je prigodom Božićnih blagdana
svim grañanima koji imaju više od osamdeset godina, njih ukupno 191, uručila
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prigodan poklon bon u visini 100,00 kuna, a za 35 osoba koje imaju više od 90
godina i prigodan poklon paket.

2.8.

Plaćanje računa javnih komunalnih poduzeća
Iz Općinskog proračuna izdvojeno je 5.000,00 kuna za plaćanje računa javnih
komunalnih poduzeća osobama s prebivalištem na području općine Blato.

C) Financiranje udruga i društava

2.9.

191.743,00 kuna.

«Vincenca» Humanitarna udruga osoba s posebnim potrebama
Općina Blato je u 2011. godini ukupno izdvojila 56.743,00 kuna za redovan
rad Humanitarne udruge osoba s posebnim potrebama «Vincenca». Sredstva su
utrošena za plaću djelatnice na pola radnog vremena i troškove električne
energije i vode u iznosu od 32.503,00, te plaćanje zakupnine u iznosu od
24.240,00 kuna.
2.10.

Potpore Savjetovalištu, udrugama i programima koji se bave problemom
ovisnosti
U 2011. godini nije bilo zahtjeva za realizaciju Programa borbe protiv
ovisnosti na području Općine Blato i za rad Savjetovališta za prevenciju i
izvanbolničko liječenje ovisnosti u Blatu.

2.11.

Udruga umirovljenika
U 2011. godini Općina Blato isplatila je 2.000,00 kuna Udruzi umirovljenika.

2.12.

Društvo dobrovoljnih darivatelja krvi
U 2011. godini Općina Blato je isplatila 12.000,00 kuna Društvu dobrovoljnih
davatelja krvi.

2.13.

Crveni križ – Gradsko društvo Korčula
U 2011. godini Općina Blato je isplatila 15.000,00 kuna Crvenom križu Gradsko društvo Korčula.

2.14.

Udruga slijepih
U 2011. godini Općina Blato isplatila je 1.000,00 kuna Udruzi slijepih
Dubrovačko-neretvanske županije.
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2.15.

Liga protiv raka Korčula –Pelješac
U 2011. godine nije bilo zahtjeva Lige protiv raka Korčula-Pelješac za isplatu
proračunskih sredstava.

2.16.

Hrvatska Gorska Služba Spašavanja
U 2011. godine Općina Blato isplatila je 5.000,00 kuna iz općinskog
proračuna Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

2.17.

Hitna medicinska služba
Temeljem Ugovora o sufinanciranju hitne medicinske službe u 2011. godini,
te Ugovora o zajedničkom financiranju dodatnih medicinskih timova u
turističkoj sezoni 2011. godine, Općina Blato je za tekuće donacije Domu
zdravlja u 2011. godini izdvojila
100.000,00 kuna
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TABELARNI PRIKAZ REALIZACIJE PROGRAMA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE
SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA 2011. GODINU

PROGRAM

PLANIRANO

IZDVOJENO

IZVORI
SREDSTAVA

544.931,00

Proračun

REBALANS.
ZAŠTITA MLADEŽI

543.000,00

Općine Blato
Olakšice i oslobañanja od 12.000,00
plaćanja smještaja djece u
predškolskim ustanovama

10.800,00

Jednokratne pomoći mladeži

18.434,00

18.000,00

Proračun
Općine Blato
Proračun
Općine Blato

Jednokratne novčane potpore
za novoroñenu djecu
Prigodni poklon
Božićne blagdane

bon

500.000,00

Proračun
Općine Blato

za 13.000,00

12.538,00

Proračun
Općine Blato

ZAŠTITA OBITELJI I
STARIJIH OSOBA

92.000,00

Pomoći za podmirenje
troškova stanovanja (uključuje
troškove ogrijeva)

14.000,00

Uvećani oblik
uzdržavanje

503.159,00

77.831,00

Proračun O.B.
Dub.-ner. Žup.

pomoći

12.581,00

Proračun O. B.
Dubrov.-ner.
županija

za 4.000,00

3.800,00

Proračun
Općine Blato

Jednokratne novčane pomoći

67.000,00

56.450,00

Proračun
Općine Blato

Plaćanje
računa
komunalnih poduzeća

javnih 7.000,00

5.000,00

Proračun
Općine Blato

FINANCIRANJE UDRUGA 205.000,00
I DRUŠTAVA

191.743,00

Proračun Općine
Blato

Vincenca Udruga osoba
posebnim potrebama

56.743,00

Proračun

s 63.000,00

Općine Blato

Potpora Savjetovalištu, udr. i
program. koji se bave
suzbijanjem ovisnosti

2.000,00

-

Proračun

Udruga umirovljenika

2.000,00

2.000,00

Proračun OB

Društvo dobrovoljnih
darivatelja krvi

12.000,00

12.000,00

Proračun

Općine Blato
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Općine Blato
Crveni križ Gradsko društvo
Korčula

15.000,00

15.000,00

Proračun OB

Udruga slijepih

1.000,00

1.000,00

Proračun OB

Liga protiv raka KorčulaPelješac

5.000,00

-

Proračun

Hrvatska Gorska Služba
Spašavanja

5.000,00

5.000,00

Hitna medicinska služba

100.000,00

100.000,00

840.000,00

814.505,00

UKUPNO

Općine Blato

Proračun OB
Proračun OB
Dub.-ner. žup.
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IZVJEŠĆE O IMOVINSKO-PRAVNIM POSLOVIMA U 2011. GODINI

I. IZGRADNJA OBJEKATA
1. Izgradnja športske dvorane
Predmet je započet 2008. godine. Od 5 tužbi koje su podnesene Općinskom sudu u Korčuli 4 tužbe su
riješene, od toga 2 u 2011. godini.
2. Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa započelo je 2008.godine.
UGOVOR O KUPOPRODAJI
UGOVOR O DAROVANJU
UGOVOR O ZAMJENI

13
1
1

3. Sanacija deponija Sitnica
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa započelo je 2009.godine.
TUŽBE

6

4. Izgradnja ceste na dionici od 54. Ul. do spoja sa ŽC - 6222
U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
TUŽBA
BROJ TUŽENIH

2
29

5. Izgradnja kanalizacije - II. faza
UGOVOR O KUPOPRODAJI
UGOVOR O OSNIVANJU PRAVA SLUŽNOSTI
UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA
UGOVOR O OBAVLJANJU STRUČNOG NADZORA
NAGODBA
TUŽBA

5
22
1
1
5
2

6. Proširenje groblja Sv. Križa u Blatu
Sklopljen je 41 predugovor za izgradnju obiteljske grobnice.
III. Parnični postupci u kojima je Općina Blato jedna od stranaka
a) P.50/09
Održano ročište 28. veljače 2011. godine. Zakazana nova rasprava 27. 03. 2012. godine.
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HZMO Dubrovnik
Općina Blato
Zahtjev za isplatu sredstava na ime sklopljenog kupoprodajnog
ugovora za stan u stambenoj zgradi u Blatu, Ul.1/15, Zlinje

IV. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
Raspisan je Natječaj za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te objavljen u
Slobodnoj Dalmaciji.
V. Izbor Općinskog savjeta mladih Općine Blato
Objavljen javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih.
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3) Temeljem članka 88. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09) Općinsko vijeće Blato na
svojoj 27. sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade, komunalnog doprinosa i
komunalnog priključka u 2011. godini

I.
Prihvaća se Izvješće o naplati komunalne naknade, komunalnog doprinosa i
komunalnog priključka u 2011. godini.

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

KLASA: 021-05/12-02/8
URBROJ: 2138/02-02/1-12-1
Blato, 29. ožujka 2012. godine

Općinsko vijeće
Predsjednik
mr.ph. Želimir Bosnić v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

OPĆINA BLATO
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
INFRASTRUKTURU,GOSPODARENJE PROSTOROM
I ZAŠTITU OKOLIŠA

Klasa: 363-03/12-01/5
URBROJ: 2138/02-05/1-12-01
Blato, 21. ožujka 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
-vijećnici
Predmet: Izvještaj o naplati komunalne naknade, komunalnog doprinosa i komunalnog
priključka za 2011. godinu
KOMUNALNA NAKNADA
Tijekom 2011. godine Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje
prostorom i zaštitu okoliša vršio je naplatu komunalne naknade temeljem članka 23. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03, 82/04, 110/04/, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11 i 90/11), Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Općine Blato br. 5/07),
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (Sl.glasnik br. 13/09), Odluke o
vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Sl.gl.13/09), te Odluke o ustrojstvu i djelokrugu
Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša
Općine Blato (Sl. gl. br. 8/10).
Komunalna naknada plaća se na žiro račun Proračuna Općine Blato i koristi se sukladno
Programu održavanja komunalne infrastrukture i opsegu radova održavanja ureñenog grañevinskog
zemljišta 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.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša
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.
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U ožujku 2011. godine (prvi period) za domaćinstva upućeno je 885 uplatnica komunalne
naknade, te je očekivani prihod prema izdanim uplatnicama iznosio 89.791,63 kuna. Ukupno je
naplaćeno 79.839,12 kuna ili 89 %.
U kolovozu 2011. godine za domaćinstva (drugi period) upućeno je 887 uplatnica komunalne
naknade, te je očekivani prihod prema izdanim uplatnicama iznosio 89.297,19 kuna. Ukupno je
naplaćeno 68.605,87 kuna ili 77 %.
U kolovozu 2011. godine (za 2011 godinu), vlasnicima vikendica za domaćinstva ukupno je
upućeno 394 uplatnica. Očekivani prihod iznosio je 78.598,65 kuna, uplaćeno je 69.298,59 kune
odnosno 88 %. Takoñer je privatnim iznajmljivačima (komunalna naknada za prostor koji se
iznajmljuje) upućeno 185 Rješenja. Očekivani prihod po izdanim Rješenjima iznosio je 140.217,66
kuna, a ukupno je uplaćeno 126.935,09 kuna ili 91 %.
U 2011. godini ukupno je upućeno 122 Rješenje komunalne naknade za poslovne prostore,
čija potraživanja iznose 312.632,21 kuna, a uplaćeno je ukupno 288.447,14 kuna ili 92 %.
Razlika izmeñu ukupno ostvarenih prihoda na temelju izdanih Rješenja (uplatnica) za 2011.
godinu i ukupno ostvarenih prihoda po osnovi komunalne naknade čini naplata potraživanja temeljem
zaduženja iz ranijih godina.
REKAPITULACIJA:
- ukupna zaduženja po izdanim Rješenjima (uplatnicama) po osnovi kom.naknade za 2011. iznose
710.537,39 kuna,
- ukupna zaduženja po osnovi komunalne naknade za 2011. godinu uključujući i zaduženja iz
ranijih godina iznose: 852.095,91 kuna,
- ukupno naplaćeno po osnovi komunalne naknade na dan 31.12.2011.godine 719.305,98 kuna
- ukupna naplata temeljem izdanih Rješenja za 2011. godinu iznosi: 633.125,81 kuna,
- naplaćeno temeljem potraživanja iz ranijih godina 86.180,17 kuna,
- ukupna potraživanja na dan 31.12.2011. godine iznosi 132.789,93 kuna.
Rekapitulacija naplate u 2011. godini:
Potraživanje
na dan
01.01.2011
1
141.558,52

Ukupna potraž.
po izdanim
Rješenjima u
2011.
2
710.537.39

Ukupna
Ukupno
potraživanja u naplaćeno u
2011.
2011.
3
852.092,91

4
719.305,98

% realizacije

5
84,42

Potraživanje na
dan
31.12.2011.
6
132.789,93

Rekapitulacija naplate u 2010. godini:
Potraživanje
na dan
01.01.2010
1
129.056,02

Ukupna potraž.
po izdanim
rješenjima u
2010.
2
648.025,35

Ukupna
potraživanja
u 2010.
3
773.754,51

Ukupno
naplaćeno u
2010.
4
632.195,64

% realizacije

5
81,7

Potraživanje na
dan 31. 12.
2010
6
141.558,87

U protekloj godini postotak realizacije naplate komunalne naknade iznosi 84,42 % dok je u
2010. godini iznosio 81,70%, što je za 2,72 % veća naplata u odnosu na 2010. godinu.
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KOMUNALNI DOPRINOS
Temeljem članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03, 82/04,
110/04/, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), Općinsko vijeće Blato donijelo je
Odluku o komunalnom doprinosu ( Službeni glasnik Općine Blato br. 1/10) kojim se financira
izgradnja objekata i ureñaja komunalne infrastrukture.
Komunalni doprinos plaćaju vlasnici grañevinskih zemljišta koji grade novi, odnosno
dograñuju ili nadograñuju postojeći objekt, a izračunava se množenjem ukupnog obujma grañevine i
koeficijenta komunalnog doprinosa.
U protekloj godini izdano je ukupno 20 rješenja komunalnog doprinosa čija potraživanja
iznose 381.522,60 kuna, a naplaćeno je 381.522,60 kuna ili 100 %.
Ukupna zaduženja po osnovi komunalnog doprinosa za 2011. godinu uključujući i zaduženja
iz ranijih godina iznose
548.323,73 kune, a naplaćeno je 538.498,54 kune ili 98 %. Razlika
naplaćenih sredstava od 156.975,94 kune odnosi se na naplatu potraživanja iz ranijih godina.
Ukupna potraživanja komunalnog doprinosa na dan 31. prosinca 2011. godine iznosi 9.825,19
kuna.
KOMUNALNI PRIKLJUČAK
Temeljem članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03, 82/04,
110/04/, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), Općinsko vijeće Blato donijelo je
Odluku o priključenju na komunalnu infrastrukturu (Službeni glasnik Općine Blato br. 1/2012).
Naknada za komunalni priključak prihod je Općine Blato namijenjen za financiranje grañenja
objekata i ureñaja komunalne infrastrukture.
Osnova za obračun komunalnog priključka je promjer vodomjera i vrijednost obračunske
jedinice – boda.
U 2011. godini ukupno je izdano 24 rješenja komunalnog priključka čija potraživanja iznose
15.375,00 kuna, a uplaćeno je 14.875,00 kuna tj. 97 %.

Raspravljajući o Izvješću o komunalnoj naknadi, komunalnom doprinosu i komunalnom priključku,
Općinski načelnik donosi slijedeći

ZAKLJUČAK
I
Zadužuje se Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i
zaštitu okoliša 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.

OPĆINSKI NAČELNIK
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4) Temeljem članka 88. Statuta Općine Blato (Sl.gl. 5/09), Općinsko vijeće Blato na
svojoj 27. sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u 2011. godini

I.

Prihvaća se Izvješće o naplati općinskih poreza u 2011. godini.

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

KLASA: 021-05/12-02/9
URBROJ: 2138/02-02/1-12-1
Blato, 29. ožujka 2012. godine

Općinsko vijeće
Predsjednik
mr.ph. Želimir Bosnić v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BLATO
Upravni odjel za proračun, financije,
gospodarstvo i pripremu projekata za
pristupne i pretpristupne fondove EU
KLASA: 400-06/12-01/26

URBROJ: 2138/02-04/1-12-1
Blato, 14. ožujka 2011. godine

Predmet: Izvješće o naplati općinskih poreza u 2011. godini
-dostavlja se
Temeljem Odluke o općinskim porezima, obveza je Upravnog odjela za proračun, financije
gospodarstvo i pripremu projekata za pristupne i pretpristupne fondove EU, 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
Upravni odjel za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za pristupne i pretpristupne
fondove EU Općine Blato izdao je 166 rješenje obveznicima poreza na tvrtku, te je očekivani prihod
na temelju izdanih rješenja iznosio 161.790,00 kuna. Prema izdanim rješenjima za 2011. godinu
uplatilo je 141 poreznih obveznika (84,94%), što je dalo prihod od 144.130,00 kuna ili 89,08%. Dakle,
prema rješenjima za 2011. godinu, uplatu nije izvršilo 25 obveznika (15,06%), što predstavlja
potraživanje u visini od 17.660,00 kuna, odnosno 10,92%.
Ukupno ostvareni prihod temeljem poreza na tvrtku u proračunu za 2011. godini iznosio je
159.650,78 kuna. Razliku izmeñu ostvarenog prihoda na temelju izdanih rješenja za 2011. godinu i
ukupno ostvarenog prihoda po osnovi poreza na tvrtku u visini od 15.520,78 kuna čini naplata
potraživanja temeljem rješenja o razrezu poreza na tvrtku za 2010. godinu.(stanje potraživanja
temeljem poreza na tvrtku na dan 1. siječnja 2010. godine iznosilo je 40.065,60 kuna). U tijeku 2011.
godine izvršen je otpis potraživanja temeljem poreza na tvtku u visini od 6.176,39 kuna.
Sukladno svemu naprijed navedenom, stanje potraživanja temeljem poreza na tvrtku na dan
31. prosinca 2011. godine iznosi 36.028,43 kuna.
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Rješenja
u
2011. godini

Ukupna
potraživanja

Ukupno
naplaćeno

%
realizacij
e

(1-2+3+4)
(5:4x100
)

1

40.265,6
0

2

6.176,
39

3

161.790,0
0

4

5

195.679,
21
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Potraživanje
na dan 31.
prosinca
2011. godine
(4-5)

6

159.650,7
8

7

81,59

36.028,4
3

POREZ NA KUĆE ZA ODMOR
Upravni odjel za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za pristupne i pretpristupne
fondove EU tijekom ljetnih mjeseci 2011. godine izdao je 526 Rješenja o razrezu poreza na kuće za
odmor i to:
a) 360 rješenja za vlasnike vikendica sa mjestom prebivališta izvan Blata;
b) 166 rješenja za vlasnike vikendica sa mjestom prebivališta u Blatu;
Očekivani prihod po rješenjima za vlasnike vikendica sa mjestom prebivališta izvan Blata
iznosio je 450.693,21 kuna. Prema izdanim rješenjima za 2011. godinu, uplatilo je 316 poreznih
obveznika (87,78%) što je dalo prihod od 396.693,99 kuna (88,02%). Dakle, prema rješenjima za
2011. godinu, uplatu nije izvršilo 44 obveznika (12,22%), što predstavlja potraživanje u visini od
53.999,22 kuna, odnosno 11,98%.
Očekivani prihod po rješenjima za vlasnike vikendica sa mjestom prebivališta u Blatu iznosio
je 52.198,23 kuna. Prema izdanim rješenjima za 2011. godinu, uplatilo je 151 poreznih obveznika
(90,96%) što je dalo prihod od 47.169,23 kuna (90,37%). Dakle, prema rješenjima za 2011. godinu,
uplatu nije izvršilo 15 obveznika (9,93%), što predstavlja potraživanje u visini od 5.029,00 kuna,
odnosno 9,63%.
Ukupno ostvareni prihod temeljem poreza na kuće za odmor u proračunu Općine Blato za
2011. godinu iznosio je 490.988,49 kuna. Razliku izmeñu ukupno ostvarenog prihoda po osnovi

poreza na kuće za odmor i prihoda na temelju izdanih rješenja za 2011. godinu u visini od
47.125,27 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
2011. godine iznosilo je 89.514,90 kuna).
Sukladno svemu naprijed navedenom, stanje potraživanja temeljem poreza na kuće za odmor
na dan 31. prosinca 2011. godine iznosi 86.330,61 kuna.
Potraživa Otpis u Rješenje
nja
na 2011.
u 2010.
dan
1. godini
godini
siječnja
2011.
godine

Ukupna
potraživa
nja

Ukupno
naplaćeno

(1-2+3)

%
realiza
cije
(5:4x1
00)

Potraživa
nje na dan
31.
prosinca
2010.
godine (45)

1

2

4

5

6

7

8

89.514,90

10.058,24

497.862,44

577.319,10

490.988,49

85,05

86.330,61

47

30. ožujka 2012.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 2

POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
Upravni odjel za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za pristupne i pretpristupne
fondove EU tijekom 2011. godine izdao je 12 Rješenja o razrezu poreza na korištenje javnih površina,
te je po toj osnovi očekivani prihod iznosio 29.002,15 kuna. Prema izdanim rješenjima za 2011.
godinu, uplatilo je 9 poreznih obveznika (75,00%) što je dalo prihod od 23.968,75 kuna (82,64%).
Dakle, prema izdanim rješenjima za 2011 godinu, uplatu nije izvršilo 3 obveznika (25,00%), što
predstavlja potraživanje u visini od 5.033,40 kuna, odnosno 17,36%.
Sukladno svemu naprijed navedenom, stanje potraživanja temeljem poreza na korištenje
javnih površina na dan 31. prosinca 2011. godine iznosi 8.231,11 kuna.

Potraživanja Otpis
na dan 1.
siječnja
2011.
godine
1
2
8.978,33
-

Rješenje u Ukupna
2010. godini potraživanja
(1-2+3)

3
29.002,15

4
37.980,48

Ukupno
naplaćeno

5
29.749,37

% realizacije Potraživanje
na dan 31.
(5:4x100)
prosinca
2010.
godine (4-5)
6
7
78,33
8.231,11

POREZ NA POTROŠNJU
Porez na potrošnju je općinski porez kojeg su vlasnici ugostiteljskih objekata na području
općine Blato u 2010. 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.
Ostvareni prihod temeljem poreza na potrošnju za 2011. godinu iznosio je 79.349,77 kuna i to
kako slijedi:
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Porezni obveznik

2

Osnovica
za
obračuniskazani
promet u
2010.
godini

Osnovica
za
obračuniskazani
promet u
2011.
godini

3

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

5

6

1.
2.
3.
4.

Blato 1902 d.d.
583.108,35 607.758,06 18.232.76 12.087,00
Caffe bar Coloseum
219.577,71 151.179,52
4.535,39
4.585,92
Caffe bar “Lido”
316.929,97 333.654,00 10.009,63
13.643,96
Caffe bar “Korner”-Ivan
265.978,73 191.824,81
5.754,75
5.153,01
Petričević
5. Caffe bar “Marko”-Dinko
160.223,64 146.052,85
4.381,59
4.897,04
Telenta
6. Caffe bar “Mare”-Marija
202.733,72 245.479,75
7.364,40
6.000,00
Vlatko
7. Caffe bar “Zg”-Juraj
122.188,45 107.689,23
3.230,68
3.373,68
Bosnić
8. Zlinje d.o.o.
82.368,10 90.950,091
2.728,53
2.644,72
9. Pizeria “Tinel”
67.242,28
74.714,26
2.241,43
2.221,79
10. Ugost.obrt. Špica
428.303,17 274.704,39
8.241,14
14.004,00
*11. Zalogajnica
57.445,59
34.835,63
1.045,07
1.235,00
“Daso”Markica Farčić
*12. Kogo d.o.o.
55.240,14
48.420,62
1.452,62
2.405,00
*13. Pizzeria “Franulović Danny 90.481,28
96.584,90
2897,55
14. TI-DA d.o.o.
48.940,44
42.886,62
1.286,60
1.566,19
*15. Bistro Prigradica-Diana
22.461,75
17.325,98
519,78
980,99
Jandrić
*16. Ugost.obrt “Pansion
899,58
Prigradica”
*17. Gostiona “Kraljević” Katija 43.139,35 103.452,56
3.103,58
2.515,30
Sardelić
*18. Konoba Mediteraneo
*19. Restoran “Gršćica” Ivan
5.604,44
24.377,98
731,34
Boroe
*20. Restoran Prižba-Visko Loje
1.163,22
4.085,33
122,56
*21. Čerin grill-Marko
13.562,64
10.281,32
308,44
332,01
Donjerković
*22. Fast food As
22.150,12
32.945,97
988,38
988,38
*23. Bačić Silvana
7.520,58
4315,00
129,45
261,84
*24. Seoski turizam Potirna
4.799,52
*25. Seoski turizam Giča
*26. Protić Željana
10.418,62
164,67
*27. Seoski turizam Paradiso
UKUPNO
79.305,67
79.060,50
Napomena:
*Ugostiteljski objekti koji nisu poslovali tijekom cijele 2011. godine.

49

30. ožujka 2012.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 2

Nakon održane rasprave o općinskim porezima, Općinski načelnik 20.ožujka 2012.
godine godine donio je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

I
Zadužuje se Upravni odjel za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za
pristupne i pretpristupne fondove EU i nadalje provoditi postupak prisilne naplate za sva nenaplaćena
potraživanja temeljem poreza na tvrtku, poreza na kuće za odmor i 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.

OPĆINSKI NAČELNIK
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5) Na temelju članka 6. stavak 5. i članka 42. stavak 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora (NN 125/11), članka 35. stavak 1. toč. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08, 36/09 i 150/11) i članka 28. Statuta
Općine Blato (Sl. gl. 5/09), Općinsko vijeće Blato na svojoj 27. sjednici održanoj 29. ožujka 2012.
godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora
u vlasništvu Općine Blato
Članak 1.
Naziv Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Blato (Sl. gl. 8/11) mijenja
se i glasi:
„Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Blato“.
Članak 2.
U članku 1. dodaje se stavak 2. i glasi:
„Ovom Odlukom ureñuje se i kupoprodaja poslovnog prostora u vlasništvu Općine Blato
sadašnjem zakupniku, odnosno sadašnjem korisniku“.
Članak 3.
Dodaje se novi članak 3. i glasi:
„Pod kupoprodajom poslovnog prostora iz članka 1. stavka 2. ove Odluke podrazumijeva se i
prodaja suvlasničkog dijela na odreñenom poslovnom prostoru.
Pod sadašnjim zakupnikom smatra se zakupnik poslovnog prostora koji ima sklopljen ugovor
o zakupu i koji obavlja u tom prostoru dopuštenu djelatnost, ako taj prostor koristi bez prekida u
trajanju od najmanje 5 godina.
Pod sadašnjim korisnikom smatra se i korisnik poslovnog prostora koji nema sklopljen ugovor
o zakupu i koji obavlja u tom prostoru dopuštenu djelatnost, a protiv kojeg se ne vodi postupak radi
ispražnjenja i predaje poslovnog prostora te koristi taj prostor bez prekida u trajanju od najmanje 5
godina.
Pravo nazadkupnje u smislu odredbi Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (u
daljnjem tekstu: Zakon) je pravo prodavatelja na kupnju poslovnog prostora, po kupoprodajnoj cijeni
po kojoj je i prodan, u slučaju da kupac u istom prostoru prestane obavljati djelatnost“.
Dosadašnji članak 3. postaje članak 4. i td.
Članak 4.
Mijenja se dosadašnji članak 5. stavak 2. koji postaje članak 6. stavak 2. na način da se na kraju stavka
iza riječi „zakupu“ dodaju riječi: „na odreñeno vrijeme – ne dulje od 5 godina“.
Članak 5.
Dosadašnji članak 5. stavak 4. koji postaje članak 6. stavak 4. mijenja se i glasi:
„Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana,
zakupni odnos je prestao istekom roka na koji je ugovor sklopljen, a zakupodavac će, nakon stupanja u
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posjed tog poslovnoga prostora raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora u
kojem početni iznos zakupnine ne može biti manji od iznosa zakupnine koji je ponuñen sadašnjem
zakupniku iz stavka 2. ovog članka, ako će se u prostoru nastaviti obavljanje iste djelatnosti.
Članak 6.
Dosadašnji članak 21. stavak 1. podstavak 13. koji postaje članak 22. stavak 1. podstavak 13., mijenja
se i glasi: „ odredbu da ugovor mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrñen (solemniziran) po
javnom bilježniku“.
Članak 7.
Dosadašnji članci 25., 26., 27. i 28. postaju članci 26., 27., 28. i 29.
Iza dosadašnjeg članka 28. koji postaje članak 29. dodaje novi članak 30. i glasi:
„Članak 30.“
„Odredbe članka 26., 27., 28. i 29. Odluke neće se primjenjivati na poslovne prostore u kojima
se obavlja zdravstvena djelatnost.
Početna zakupnina za poslovne prostore iz stavka 1. ovog članka utvrñuje se u iznosu od 30,00
kuna“ po metru četvornom korisne površine.
Dosadašnji članci 29., 30. i 31. postaju članci 31., 32. i 33.
Članak 8.
Iza točke VII. dodaje se nova točka VIII.: „KUPOPRODAJA POSLOVNOG PROSTORA U
VLASNIŠTVU OPĆINE BLATO“ i novi članci 47., 48. i 49. koji glase:
„Članak 47.“
Poslovni prostor u vlasništvu Općine Blato može se prodati sadašnjem zakupniku iz članka 3.
stavka 2. ove Odluke, koji uredno izvršava sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze
prema Općini Blato, pod uvjetima i u postupku propisanim Zakonom i ovom Odlukom, i to na temelju
popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje koji će se javno objaviti. Popis poslovnih
prostora koji su predmet kupoprodaje, na prijedlog Općinskog načelnika utvrñuje Općinsko vijeće.
„Članak 48.“
Poslovni prostor u vlasništvu Općine Blato može se prodati sadašnjem korisniku iz članka 3.
stavka 3. ove Odluke, pod uvjetima i u postupku propisanim Zakonom i ovom Odlukom, i to na
temelju popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje koji će se javno objaviti. Popis
poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje, na prijedlog Općinskog načelnika utvrñuje Općinsko
vijeće.
„Članak 49.“
Zahtjev za kupnju poslovnog prostora u vlasništvu Općine Blato sadašnji zakupnik iz članka
47. odnosno sadašnji korisnik poslovnog prostora iz članka 48. podnose u roku od 90 dana od javne
objave popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje Upravnom odjelu za opće poslove,
upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti.
Odluku o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Blato donosi Općinsko vijeće
ili Općinski načelnik, ovisno o vrijednosti poslovnog prostora.
Na temelju odluke o kupoprodaji poslovnog prostora Općinski načelnik i kupac sklopit će u
roku od 90 dana od dana donošenja odluke ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora.
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Na postupak kupoprodaje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Blato koji nije reguliran
odredbama ove Odluke primjenjivat će se odredbe Zakona.
Članak 9.
Dosadašnja točka VIII. postaje točka IX., a dosadašnji članci 45. i 46. postaju članci 50. i 51.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine
Blato“.

KLASA: 021-05/12-02/10
URBROJ: 2138/02-02/1-12-1
Blato, 29. ožujka 2012. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
mr.ph. Želimir Bosnić, v.r.
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6) Na temelju članka 8. Zakona o savjetima mladih (NN 23/07), članka 28. Statuta
Općine Blato (Sl. gl. 5/09) i članka 6. Odluke o osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine
Blato (Sl. gl. 9/09), Općinsko vijeće Općine Blato, na svojoj 27. sjednici održanoj 29. ožujka
2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru članova Općinskog savjeta mladih Općine Blato
Članak 1.
Općinsko vijeće izvršilo je izbor članova Općinskog savjeta mladih Općine Blato te
ga čine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Petra Žanetić, Ul. 48, br. 13, Blato
Ivan Šeparović, Ul. 86, br. 10/3, Blato
Alen Mašković, Ul. 56, br. 9, Blato
Nikola Žaknić, Ul. 1, br. 33, Blato
Antonio Franulović, Ul. 85, br. 10, Blato
Ivan Bačić, Ul. 5, br. 8/1, Blato
Ivan Gavranić, Ul. 97, br. 8/3, Blato
Članak 2.

Rok za konstituiranje je 30 dana od dana izbora članova Općinskog savjeta mladih
Općine Blato. Konstituirajuću sjednicu saziva Općinski načelnik i njome predsjedava do
izbora predsjednika Savjeta mladih.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Blato“.

KLASA: 021-05/12-02/11
URBROJ: 2138/02-02/1-12-1
Blato, 29. ožujka 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
mr. ph. Želimir Bosnić, v.r.
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7) Temeljem članka 5. Uredbe o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja
mineralnu sirovinu kod izvoñenja grañevinskih radova (Narodne novine br. 109/11) i članka
28. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato br. 5/09), Općinsko vijeće Općine
Blato na svojoj 27. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2012. godine donosi

ODLUKU O
ODREĐIVANJU LOKACIJE ZA ODLAGANJE
VIŠKA ISKOPA KOJI PREDSTAVLJA MINERALNU SIROVINU
KOD IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
Članak 1.
Višak iskopa je materijal iz iskopa nastao prilikom grañenja grañevina sukladno
propisima o gradnji, koji se prema projektnoj dokumentaciji ne ugrañuje u obuhvatu te
grañevine, a koji sukladno odredbama članka 64. stavka 2. Zakona o rudarstvu (Narodne
novine br. 75/2009) predstavlja mineralnu sirovinu.
Članak 2.
Utvrñuje se dio predjela deponija "Sitnica" kao lokacija za odlaganje viška iskopa i to
na slijedećim kat. čest.: 10633 K. O. Blato.
Članak 3.
Ukupna površina deponija iz članka 2. ove Odluke iznosi cca 5.000,00 m2.
Članak 4.
Ova Odluka dostavit će se Dubrovačko – neretvanskoj županiji, Upravni odjel za
prostorno ureñenje, gradnju i zaštitu okoliša, Vukovarska 16, Dubrovnik.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine
Blato“.
KLASA: 021-05/12-02/12
URBROJ: 2138/02-02/1-12-1
Blato, 29. ožujka 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
mr. ph. Želimir Bosnić, v. r.
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8) Na temelju članka 88. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09) i članka 24. Odluke o
javnim priznanjima Općine Blato (Sl. gl. 1/95 i 2/95) Općinsko vijeće Blato na svojoj 27.
sjednici održanoj 29. ožujka 2012. 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 2011. godinu pojedinačno gospodinu Antunu
Tuliću kao izraz priznanja za životni put i djelo posvećeno radu s mladima, te doprinos
kulturnom i športskom životu Blata.

II.

Zlatni grb Općine Blato uručit će se, sukladno odredbama Odluke o javnim
priznanjima Općine Blato, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, povodom Dana
Općine Blato, 27. travnja 2012. godine.

III.

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

KLASA: 021-05/12-02/13
URBROJ: 2138/02-02/1-12-1
Blato, 29. ožujka 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
mr. ph. Želimir Bosnić, v.r.
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9) Na temelju članka 88. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09) i članka 24. Odluke o
javnim priznanjima Općine Blato (Sl. gl. 1/95 i 2/95) Općinsko vijeće Blato na svojoj 27.
sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine, donijelo je

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

I.

Dodjeljuje se Zlatni grb Općine Blato Dječjem vrtiću Blato kao skupno priznanje i
zahvalnost svim djelatnicama Dječjeg vrtića Blato koje su svoj životni poziv posvetile
odgoju, naobrazbi i brizi o djeci predškolske dobi.

II.

Zlatni grb Općine Blato uručit će se, sukladno odredbama Odluke o javnim
priznanjima Općine Blato, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, povodom Dana
Općine Blato, 27. travnja 2012. godine.

III.

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

KLASA: 021-05/12-02/14
URBROJ: 2138/02-02/1-12-1
Blato, 29. ožujka 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
mr. ph. Želimir Bosnić, v.r.
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10) Na temelju članka 88. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09) i članka 24. Odluke o
javnim priznanjima Općine Blato (Sl. gl. 1/95 i 2/95) Općinsko vijeće Blato na svojoj 27.
sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine, donijelo je

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

I.

Dodjeljuje se Srebrni grb Općine Blato Marini Sardelić kao pojedinačno priznanje za
izuzetne športske rezultate i uspjehe u šahu u 2011. godini, te promicanju blatskog
športa.

II.

Srebrni grb Općine Blato uručit će se, sukladno odredbama Odluke o javnim
priznanjima Općine Blato, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, povodom Dana
Općine Blato, 27. travnja 2012. godine.

III.

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

KLASA: 021-05/12-02/15
URBROJ: 2138/02-02/1-12-1
Blato, 29. ožujka 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
mr. ph. Želimir Bosnić, v.r.
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11) Na temelju članka 88. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09) i članka 24. Odluke o
javnim priznanjima Općine Blato (Sl. gl. 1/95 i 2/95) Općinsko vijeće Blato na svojoj 27.
sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine, donijelo je

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

I.

Dodjeljuje se Srebrni grb Općine Blato Autotrans-u d.o.o. Rijeka - Poslovnoj jedinici
Korčula kao skupno priznanje za značajan doprinos u otvaranju novih radnih mjesta i
doprinos svekolikom gospodarskom razvitku Općine Blato.

II.

Srebrni grb Općine Blato uručit će se, sukladno odredbama Odluke o javnim
priznanjima Općine Blato, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, povodom Dana
Općine Blato, 27. travnja 2012. godine.

III.

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

KLASA: 021-05/12-02/16
URBROJ: 2138/02-02/1-12-1
Blato, 29. ožujka 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
mr. ph. Želimir Bosnić, 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
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