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SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE BLATO

Broj: 3

Godina: XX

Blato, 01. lipnja 2012. godine

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

Sadržaj
OPĆINSKO VIJEĆE:
1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Blato za 2012. godinu;
2. Odluka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2012.
godinu;
3. Odluka o odobravanju provedbe postupka otkupa zemljišta za cestu Blato - Gršćica;
4. Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite
od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu;
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za novoroñeno dijete;
6. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Blato;
7. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Blato;
8. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Blato u 2012. godini;
9. Godišnji provedbeni plan unaprjeñenja zaštite od požara Općine Blato za 2012.
godinu.

OPĆINSKI NAČELNIK:
1. Odluka o utvrñivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u
upravnim tijelima Općine Blato.
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OPĆINSKO VIJEĆE:
1) Temeljem članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (NN 87/08) i članka 28. Statuta
Općine Blato (Sl.gl. 5/09), Općinsko vijeće Blato na svojoj 28. sjednici održanoj 31. svibnja
2012. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA OPĆINE BLATO
ZA 2012. GODINU
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KLASA: 021-05/12-02/17
URBROJ: 2138/02-02/1-12-1
Blato, 31. svibnja 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
mr.ph. Želimir Bosnić, v.r.
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2) Na temelju članka 28. Statuta Općine Blato (Sl. gl. br. 5/09), Općinsko vijeće Blato,
na svojoj 28. sjednici održanoj 31. svibnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2012. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se Izmjene i dopune Programa rada Općine Blato za 2012.
godinu koje uključuju Izmjene i dopune Programa poticanja gospodarskog razvitka Općine
Blato za 2012. godinu, Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne
infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato za 2012. godinu, Izmjene i dopune
Programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova održavanja ureñenog
grañevinskog zemljišta na području općine Blato za 2012. godinu, Izmjene i dopune
Programa javnih potreba u kulturi na području općine Blato za 2012. godinu, Izmjene i
dopune Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području općine Blato za 2012.
godinu, Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području općine Blato za
2012. godinu, Izmjene i dopune Programa zdravstva i socijalne skrbi na području općine
Blato za 2012. godinu i isti čine sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Blato“.

KLASA: 021-05/12-02/18
URBROJ: 2138/02-02/1-12-1
Blato, 31. svibnja 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
mr.ph. Želimir Bosnić, v.r.
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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
RADA OPĆINE BLATO ZA 2012.
GODINU
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IZMJENE PROGRAMA POTICANJA GOSPODARSKOG RAZVITKA
OPĆINE BLATO U 2012. GODINI
Mjere poticanja gospodarskog razvitka

Plan za 2012.
godinu

PROGRAM POTICANJA
ZAPOŠLJAVANJA

160.000

Program sufinanciranja zapošljavanja
Program sufinanciranja samozapošljavanja
Poticanje osnivanja novih tvrtki

140.000
10.000
10.000

PROGRAM
SUBVENCIONIRANJA
KAMATA NA
PODUZETNIČKE KREDITE

20.000

Program subvencioniranja kamata na
poduzetničke kredite

OSTALE MJERE U
GOSPODARSTVU

20.000

20.000

Obogaćivanje turističke ponude
Poticanje osnivanja proizvodnih pogona

10.000
10.000

INVESTICIJSKA ULAGANJA
U GOSPODARSTVU

500.000

Poduzetnička zona «Krtinja»

500.000

Izmjene Plana za
2012. godinu

Izvori
financiranja

160.000
140.000 Općina Blato
10.000 Općina Blato
10.000 Općina Blato

20.000

20.000 Općina Blato

0
0 Općina Blato
0 Općina Blato

500.000
500.000 Ministarstvo
poduzetništva i
obrta

UKUPNO

700.000

680.000

Zbog smanjenja priliva izvornih općinskih prihoda, ovim Izmjenama programa predviña se
izmjena u dijelu financiranja ostalih mjera u gospodarstvu na način da stavke „obogaćivanje
turističke ponude” i poticanje osnivanje proizvodnih programa” neće biti predmetom
sufinanciranja iz Proračuna Općine Blato za 2012. godinu, jer, od strane poduzetnika za
takvom mjerom, do sada, nije iskazan nikakav interes.

01. lipnja 2012.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 3

IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA
U 2012. 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. Naziv investicije
br
oj

Program 2012. Izmjena i dopuna
Izvori financiranja
Iznos u
Programa 2012. iznos
kunama
u kunama

1.
Izrada projektne
dokumentacije za izgradnju
ceste na dionici od spoja sa ul.
54 do spoja sa ŽC-6222
2. Izrada projektne
dokumentacije za cestu
Gršćica - Vinačac

142.000,00

142.000,00

Općina Blato

3. Rekonstrukcija ceste Blato Gršćica

645.000,00

645.000,00

Općina Blato

4. Izgradnja kanalizacijskog
sustava Blato – Prigradica:
a) Izgradnja I faze
kanalizacijskog sustava Blato
– Prigradica
b) Izgradnja kanal. sustava
Blato-FAZA II-1.Faza grav.
kanali K1-7 i K1-8

IPARD program i
kreditna sredstva

6.590.000,00

5.000.000,00

150.000,00

150.000,00

Općina Blato

85.000,00

85.000,00

Općina Blato

8. Ureñenje nerazvrstanih cesta

20.000,00

20.000,00

Općina Blato

9. Odvodnja oborinskih voda
iz centra Blata

1.000.000,00

10. Sanacija krovišta tržnice u
Blatu

300.000,00

5. Sanacija deponija Sitnica
6.

Izmjena i dopuna PPUO
Blato

7. Priprema početka rješavanja
imovinsko pravnih poslova uz
ŽC6222 na istočnom ulazu u
mjesto Blato
Ministarstvo
regionalnog razvoja i
fondova Europske
unije
Općina Blato

01. lipnja 2012.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

11. Proširenje groblja Svetog
Križa

1.680.000,00

12. Rješavanje imovinsko
pravnih poslova za NPKL
13. Ulaganje u turizam Prigradica
Ukupno Općina Blato:
Ukupno drugi izvori
financiranja:

1.680.000,00

Broj 3

Općina Blato i
grañani

60.000,00

100.000,00

Općina Blato

100.000,00

100.000,00

Općina Blato

3.182.000,00

2.922.000,00

7.590.000,00

5.000.000,00

Izmijenjene stavke u tablici:
1.

2.

3.
4.

4. b) Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato – glavni kanalizacijski kolektori i crpne
stanice – FAZA II – 1. Faza: izgradnja gravitacijskih kanala K1-7 i K1-8. Zbog
odgode u realizaciji ove investicije, planira se do kraja godine realizirati
5.000.000,00 kuna, dok će se preostali dio u iznosu od 2.100.000,00 kuna realizirati u
2013. godini.
9. Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata. Ova investicija se neće moći realizirati
do kraja ove godine zbog nemogućnosti ishoñenja sredstava iz nadležnog
ministarstva.
10. Sanacija krovišta tržnice u Blatu. Ova investicija se neće moći realizirati do kraja
2012. godine zbog smanjenog priliva financijskih sredstava u Općinski proračun.
12. Rješavanje imovinsko pravnih poslova za NPKL. Ova se investicija povećala za
40.000,00 kuna, sukladno potpisanom ugovoru jedinica lokalne samouprave otoka
Korčule.
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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I OPSEG RADOVA ODRŽAVANJA UREĐENOG
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2012. GOD.
VRSTE
ODRŽAVANJA
1.

2.

ODRŽAVANJE
ČISTOĆE JAVNE
POVRŠINE
ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA

PRORAČUN
ZA 2012.

IZMJENE I
DOPUNE

IZVORI
FINANCIRANJA

842.000,00

760.000,00 OPĆINA BLATO

428.000,00

428.000,00

EKO d.o.o.

50.000,00

45.000,00 OPĆINA BLATO

35.000,00

35.000,00

EKO d.o.o.

ODRŽAVANJE JAVNIH
ZELENIH POVRŠINA

198.000,00

180.000,00 OPĆINA BLATO

4.

ODRŽAVANJE JAVNE
RASVJETE

330.000,00

290.000,00

5.

ODRŽAVANJE
MELIORACIJSKIH
KANALA

3.

6.

ODRŽAVANJE
GROBLJA

7. OSTALO ODRŽAVANJE

UKUPNO:

31.500,00

31.500,00 HRVATSKE VODE

10.000,00

9.000,00 OPĆINA BLATO

80.000,00
70.000,00

80.000,00 EKO d.o.o.
66.000,00 OPĆINA BLATO

30.000,00
1.500.000,00

30.000,00 EKO d.o.o.
1.350.000,00 OPĆINA BLATO

573.000,00
31.500,00

SVEUKUPNA
VRIJEDNOST

OPĆINA BLATO

2.104.500,00

573.000,00 EKO d.o.o.
31.500,00 HRVATSKE
VODE

1.954.500,00

PROGRAMA
Zbog smanjenog priliva sredstava u proračunu Općine Blato, sredstva koja će se izdvojiti u
2012. godini umanjuju se za 150.000,00 kn i iznositi će 1.350.000,00 kn.
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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
ZA 2012. GODINU
R.br.

Naziv programa

2012.

Izmjene i dopune

1.

TEMELJNA KULTURA

645.000,00

570.600,00

- Narodna knjižnica Blato

212.500,00

202.600,00

- Blatski fižuli – ustanova u
kulturi

432.500,00

368.000,00

2.

KULTURNA DOGAĐANJA

13.000,00

10.000,00

Proračun Općine
Blato

3.

PROGRAMI KULTURNIH
UDRUGA I DRUŠTAVA

188.000,00

169.500,00

Proračun Općine
Blato

4.

IZDAVAŠTVO I
INFORMIRANJE

10.000,00

5.000,00

Proračun Općine
Blato

5.

INVESTICIJSKA ULAGANJA
U OBJEKTE I GRAĐU U
3.100.000,00
KULTURI
- Obnova starohrvatskih crkvica
30.000,00
- Sanacija krovne konstrukcije
50.000,00
Lože na Plokati
3.000.000,00
- Ureñenje zgrade za galeriju i
muzej
- Izrada spomenika
20.000,00
Domovinskog zajedništva
SVEUKUPNO

3.956.000,00
3.000.000,00
941.000,00
15.000,00

Izvori sredstava

Proračun OB
Dubrovačkoneretvanska županija

122.000,00
27.000,00
80.000,00
0

Proračun Općine
Blato
Ministarstvo
regionalnog razvoja

15.000,00
877.100,00
0
862.100,00
15.000,00

Min. reg. razv.
Proračun OB
Dub.ner. županija

Ovim Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu
predviña se izmjena u dijelu Investicijska ulaganja u objekte i grañu u kulturi na način da
stavka „Ureñenje zgrade za galeriju i muzej“ neće biti predmetom sufinanciranja iz Proračuna
Općine Blato za 2012. godinu jer sredstva za realizaciju te investicije nisu osigurana u
državnom proračunu za 2012. godinu.
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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU I
OBRAZOVANJU NA PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA 2012. GODINU

Red
broj
1.

Naziv programa

2012.

Izmjene i
dopune

Programi predškolskog odgoja i
obrazovanja:

702.000,00

647.000,00

- Dječji vrtić “Blato”
- Dječji vrtić “Marija Petković”
2.

530.000,00
172.000,00

485.000,00
162.000,00

Programi osnovnog i
srednješkolskog obrazovanja:

90.000,00

70.000,00

- programi osnovnog obrazovanja
- programi srednješkolskog
obrazovanja

32.500,00
27.500,00

32.500,00
7.500,00

-ŠŠK „Škoj“ i ŠŠK Osnovne škole
- pokloni najboljim učenicima

6.000,00

6.000,00

24.000,00

24.000,00

Izvori
financiranja

Proračun
Općine Blato

Proračun
Općine Blato

3.

Program Osnovne glazbene škole
Blato

20.000,00

18.000,00

Proračun
Općine Blato

4.

Programi visokoškolskog
obrazovanja

170.000,00

170.000,00

Proračun
Općine Blato

982.000,00

905.000,00

Proračun
Općine Blato

UKUPNO
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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA
PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA 2012. GODINU
Naziv programa

2012.

Izmjene i
dopune

Financiranje Zajednice športskih
udruga Općine Blato

340.000,00

301.000,00

Proračun Općine
Blato

Djelovanja i dogañanja u športu
tijekom godine

5.000,00

5.000,00

Proračun Općine
Blato

Organizacija memorijalnog turnira u
spomen na Želimira Žanetića

5.000,00

5.000,00

Proračun Općine
Blato

Udruga „Igre otoka“

44.000,00

44.000,00

Proračun Općine
Blato

Kapitalni projekti:

211.000,00

30.000,00

- Projektna dokum. za ureñenje
igrališta za male športove na Prižbi
- Održavanje športskih objekata
- Športska dvorana

61.000,00

0

50.000,00
100.000,00

30.000,00
0

605.000,00

385.000,00

UKUPNO

Izvor sredstava

Proračun Općine
Blato

Proračun Općine
Blato

Ovim Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za 2012. godinu predviña se
izmjena u dijelu financiranja kapitalnih projekata na način da stavke „Projektna
dokumentacija za ureñenje igrališta za male športove na Prižbi“ i „Športska dvorana“ neće biti
predmetom financiranja iz Proračuna Općine Blato za 2012. godinu.
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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI OPĆINE BLATO ZA 2012. G.

MJERE

2012.

Izmjene i dopune

Izvori sred.

ZAŠTITA DJECE I MLADEŽI

565.000,00

462.000,00

Proračun OB

1. Olakšice i oslob.od plaćanja
smještaja djece u vrtićima
2. Jednokratne novčane pomoći

30.000,00

30.000,00

22.000,00

22.000,00

3. Jednokratne novčane potpore
za novoroñenu djecu
4. Prigodni poklon bon za
Božićne blagdane

500.000,00

400.000,00

13.000,00

10.000,00

Proračun Općine
Blato
Proračun Općine
Blato
Proračun Općine
Blato
Proračun Općine
Blato

85.000,00

85.000,00

Proračun OB
Županija

5. Pomoći za stanovanje

14.000,00

14.000,00

6. Uvećani oblik pomoći za
uzdržavanje
7. Jednokratne novčane pomoći

7.000,00

7.000,00

57.000,00

57.000,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00

5.000,00

Proračun OB
Županija
Proračun Općine
Blato
Proračun Općine
Blato
Proračun Općine
Blato
Proračun Općine
Blato

FINANCIRANJE UDRUGA I
DRUŠTAVA

181.000,00

178.000,00

Proračun
Općine Blato

10. «Vincenca» Hum. udruga
osoba s posebnim potrebama
11. Potpora Savjetovalištu,
suzbijanje ovisnosti
12. Crveni križ –GD Korčula
Klub dobrovoljnih darivatelja
krvi
13. Udruga slijepih
14. Udruga gluhih i nagluhih
15. Liga protiv raka KorčulaPelješac
16. Udruga umirovljenika
17. Hrvatska Gorska Služba
Spašavanja
18. Hitna medicinska služba

75.000,00

72.000,00

2.000,00

2.000,00

18.000,00
12.000,00

18.000,00
12.000,00

Proračun Općine
Blato
Proračun Općine
Blato
Proračun Općine
Blato

1.000,00
1.000,00
5.000,00

1.000,00
1.000,00
5.000,00

2.000,00
5.000,00

2.000,00
5.000,00

Proračun OB
Proračun OB
Proračun Općine
Blato
Proračun OB
Proračun OB

60.000,00

60.000,00

Proračun OB

831.000,00

725.000,00

Proračun OB
Županija

ZAŠTITA OBITELJI I STARIJIH
OSOBA

8. Oslobañanje od plaćanja
komunalne naknade
9. Plaćanje računa javnih
komunalnih poduzeća

UKUPNO
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Ovim Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2012.
godinu predviña se izmjena roka isplate Naknade za novoroñeno dijete i to na način da se rok
od 6 godina produžuje na 7 godina.

Pregled visine i način isplate novčane nakande za novoroñenčad

I dijete
I. godina

II dijete
5.000,00

10.000,00

Svako daljnje
dijete
11.000,00
11.000,00

5.000,00

10.000,00

11.000,00

11.000,00

-

-

5.000,00

10.000,00

40.000,00
(8.000/5)
60.000,00

50.000,00
(10.000/5)
72.000,00

50.000,00
(10.000/5)
72.000,00

5.000,00

II. godina
III – VII god.
(kn/god.)
Ukupno

III dijete

IV dijete
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3) Na temelju članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i
150/11), te članka 28. stavak 1. podstavak 8. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09) Općinsko
vijeće Blato na svojoj 28. sjednici održanoj 31. svibnja 2012. godine, donijelo je
ODLUKU
o odobravanju provedbe postupka otkupa zemljišta
za cestu Blato - Gršćica
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se provedba postupka otkupa zemljišta za cestu Blato –
Gršćica.
Članak 2.
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se u Proračunu Općine Blato.
Članak 3.
Zadužuje se Općinski načelnik za potpisivanje kupoprodajnih ugovora.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Blato».

KLASA: 021-05/12-02/19
URBROJ: 2138/02-02/1-12-1
Blato, 31. svibnja 2012. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
mr.ph. Želimir Bosnić, v.r.
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4) Na temelju članka 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08, 25/09, 21/10,
39/11-Odluka USRH i 63/11), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), članka 49.
Zakona o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10 i 124/10) i članka 28. Statuta Općine Blato (Sl.
gl. 5/09) Općinsko vijeće Blato, na svojoj 28. sjednici održanoj 31. svibnja 2012. godine donijelo je
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i
mjerama za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
na području općine Blato

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu i mjere za
ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Blato (u daljnjem tekstu: Općina) u
slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu
proizvodnju, te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu.
Članak 2.
Agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu, mjere za ureñivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom
zemljištu propisane ovom Odlukom dužni su provoditi:
- vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta,
- vlasnici odnosno ovlaštenici šuma i šumskog zemljišta.
II.

AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 3.

1.
2.
3.
4.
5.

Agrotehničke mjere iz članka 1. ove Odluke jesu:
zaštita od erozije,
sprječavanje zakorovljenosti,
zabrana odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na odreñenom području,
suzbijanje biljnih bolesti i štetočina,
korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.

1. Zaštita od erozije
Članak 4.
Za područje Općine provode se agrotehničke mjere zaštite od erozije:
ograničenje ili potpuna zabrana sječe dugogodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih
razloga,
- ograničavanje iskorištavanja pašnjaka propisivanjem vrsta i broja stoke te vremena i
načina ispaše,
- zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrañenih površina na strmim zemljištima i
njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama,
- zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja površine poljoprivrednog zemljišta,
- odreñivanje obveznog zatravljivanja strmog zemljišta,
- zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i
višegodišnjih kultura.
Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati dugogodišnje
nasade i višegodišnje kulture podignute radi zaštite od erozije na tom zemljištu.
-
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2. Sprečavanje zakorovljenosti
Članak 5.
Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta radi sprječavanja obrastanja zemljišta
korovima i višegodišnjim raslinjem dužni su poduzimati slijedeće mjere:
1. redovito obrañivati tlo (orati, okopavati, kositi i dr.) i krčiti višegodišnje raslinje,
2. spaljivanjem uništavati korov i višegodišnje raslinje sukladno odredbama ove Odluke,
3. mehaničkim i kemijskim sredstvima uništavati korov i višegodišnje raslinje.
Vlasnik susjedne parcele dužan je redovito, posebice u neposrednoj blizini meñe, kositi travu i
korov, kako ne bi došlo do ometanja razvoja susjednih kultura.
3. Zabrana odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na odreñenom području
Članak 6.
Na marginalnom poljoprivrednom zemljištu niske proizvodne sposobnosti (uz vodotoke, na
tlima s visokom razinom podzemne vode, šljunkovitim, laporastim i drugim tlima na kojima prirodni
uvjeti ne dozvoljavaju proizvodnju poljoprivrednih kultura) površina se može zatravniti ili zasaditi
brzorastućim drvećem.
4. Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina
Članak 7.
Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su provoditi postupke za
sprječavanje širenja biljnih bolesti i štetočina sukladno odredbama posebnih propisa, a posebice su
dužni odmah nakon provedenih agrotehničkih mjera ukloniti sa zemljišta sav biljni otpad koji bi
mogao biti uzrokom biljnih štetočina.
Ambalažu od utrošenih sredstava za zaštitu bilja potrebno je uništiti, odnosno odlagati prema
uputama koje su priložene uz ta sredstva ili ih odložiti na za to predviñena mjesta, a sve sukladno
odredbama zakonskih propisa.
5. Korištenje i uništavanje biljnih otpadaka
Članak 8.
Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju:
1. obvezno uklanjanje suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim
nasadima do 1. lipnja tekuće godine,
2. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i meña na
šumskom zemljištu, koje graniče s poljoprivrednim zemljištem.
III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA
Članak 9.
Mjere za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:
1. održavanje živica i meña,
2. održavanje poljskih putova,
3. ureñivanje i održavanje kanala,
4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica,
5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.
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1. Održavanje živica i meña
Članak 10.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati i ureñivati živice na svom
zemljištu na način da se spriječi zakorovljenost živice, širenje na susjedno obradivo zemljište i putove,
zasjenjivanje susjednih parcela i putova tj. prerastanje živice na visinu iznad 1,20 m te iste formirati na
način da ne ometaju promet, vidljivost i preglednost poljskog puta.
Članak 11.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati meñe izmeñu svojeg i
susjednog poljoprivrednog zemljišta, na način da budu vidljivo označene, čiste od korova i
višegodišnjeg raslinja te da ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata na susjednim parcelama.
2. Održavanje poljskih putova
Članak 12.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su zajednički brinuti o održavanju
poljskih putova koje koriste tako da budu vidljivo označeni, očišćeni od korova i višegodišnjeg
raslinja u opsegu potrebnom za prijevoz poljoprivrednim strojevima i vatrogasnim vozilima.
Poljske putove u privatnom vlasništvu ureñuju i održavaju vlasnici odnosno ovlaštenici.
3. Ureñivanje i održavanje kanala
Članak 13.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su na svom zemljištu i uz svoje
zemljište održavati i čistiti prirodno stvorene ili izgrañene kanale tako da se spriječi odronjavanje
zemlje, zarastanje korovom, odnosno da se omogući prirodni tijek oborinskih voda.
Radi održavanja u ispravnom stanju kanala za zaštitu od poplave poljoprivrednog zemljišta
zabranjeno je odlagati u kanale kamen, zemlju, otpad i drugi materijal i obavljati druge radnje kojima
se može utjecati na promjenu protoka, vodostaja i količine vode.
4. Sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica
Članak 14.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta ne smiju sadnjom voćaka ili drugih
visokorastućih kultura zasjeniti susjedne parcele te time onemogućiti ili otežavati poljoprivrednu
proizvodnju na tim parcelama.
Pojedinačna stabla i trajni nasadi sade se na način da ne nanose štetu susjednim česticama
zasjenjivanjem, odmaknuta od meñe, ovisno o vrsti stabla (stabala) ili nasada.
Poljski putovi s pripadajućim zelenim pojasom u smislu ove Odluke smatraju se susjednim
česticama.
5. Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa
Članak 15.
Vlasnicima i ovlaštenicima poljoprivrednog zemljišta utvrñuje se obveza sadnje
vjetrobranskih pojasa na područjima na kojima je zbog izloženosti vjetru većeg intenziteta ili duljeg
trajanja poljoprivredna proizvodnja otežana ili smanjena.
Vjetrobranski pojas može se izvesti sadnjom živice ili drugih dugogodišnjih visokih nasada, a
vlasnik ih je dužan primjereno održavati.
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IV. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU,
ŠUMAMA I ŠUMSKOM PUTU
Članak 16.
Mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu u smislu
ove Odluke su mjere koje se moraju provoditi da bi se spriječila pojava i širenje požara.
Članak 17.
Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su radi sprječavanja pojave i
širenja požara na poljoprivrednom zemljištu poduzimati slijedeće mjere:
1. uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima do 1.
lipnja tekuće godine,
2. uz meñu preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom radi
sprječavanja širenja požara na susjedno zemljište.
Članak 18.
Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su kod uništavanja korova i
biljnog otpada spaljivanjem poduzeti slijedeće mjere:
1. spaljivati suhi korov i biljni otpad na sigurnoj udaljenosti od ruba šumskog zemljišta te
krošanja stabala, nasada na susjednim parcelama kao i od vodiča i stupova dalekovoda,
2. tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i
drugog gorivog materijala,
3. spaljivanju korova i biljnog otpada moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uza
sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopatu i posudu s
vodom),
4. osoba koja je zapalila vatru dužna ju je i ugasiti, a to utvrditi prebacivanjem pepela i
polijevanjem vode i tek onda napustiti to mjesto.
Članak 19.
Zabranjuje se uklanjanje spaljivanjem korova i biljnog otpada na poljoprivrednom i šumskom
zemljištu od 1. lipnja do 30. rujna tekuće godine.
V. NADZOR
Članak 20.
Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke obavlja osoba iz članka 91. stavka 2. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu.
VI. KAZNENE ODREDBE
Članak 21.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 3.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba –
vlasnik ili ovlaštenik, ako temeljem ove Odluke ne postupi prema odredbama članka 4., 5., 6., 7., 8.,
9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19.
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 1.000,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj
osobi za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.
Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja
drugu samostalnu djelatnost - vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta, novčanom kaznom u
iznosu od 500,00 do 2.000,00 kn.
Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba - vlasnik ili ovlaštenik
poljoprivrednog zemljišta, novčanom kaznom od 100,00 do 1.000,00 kn
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VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o agrotehničkim mjerama na
poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i
šumskom zemljištu (Sl. gl. 5/08).
Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Blato“.

KLASA: 021-05/12-02/20
URBROJ: 2138/02-02/1-12-1
Blato, 31. svibnja 2012. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
mr.ph. Želimir Bosnić, v.r.
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5) Na temelju članka 35., stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 28. Statuta Općine Blato (Sl.
gl. Općine Blato 5/09), Općinsko vijeće Općine Blato, na svojoj 28. sjednici održanoj 31. svibnja
2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za novoroñeno dijete

Članak 1.
Mijenja se članak 3. stavak 2. podstavak 1., 2., 3. i 4. Odluke o naknadi za novoroñeno dijete
(Sl. gl. 1/08 i 11/09) i glasi:
Visina naknade iznosi:
- za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva
5.000,00 kuna jednokratno;
- za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva
10.000,00 kuna u dvije kalendarske godine;
- za treće dijete roditelja podnositelja zahtjeva
20.000,00 kuna u dvije kalendarske godine i
po 8.000,00 kuna u slijedećih pet kalendarskih godina;
- za četvrto i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva 22.000,00 kuna u dvije kalendarske
godine i po 10.000,00 kuna u slijedećih pet kalendarskih godina.

Članak 2.
Ova stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Blato».

KLASA: 021-05/12-02/21
URBROJ: 2138/02-02/1-12-1
Blato, 31. svibnja 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
mr. ph. Želimir Bosnić, v.r.
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6) Na temelju članka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07 i
38/09), članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(NN 40/08 i 44/08) i članka 28. Statuta Općine Blato (SG 5/09), Općinsko vijeće Općine Blato
na svojoj 28. sjednici, održanoj 31. svibnja 2012., donijelo je

Odluku
o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Blato

I.
Ivan Šeparović razrješuje se dužnosti člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Blato.

II.
Petar Franulović, komunalni redar Općine Blato, imenuje se za člana Stožera zaštite i
spašavanja Općine Blato.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Blato“.

KLASA: 021-05/12-02/22
URBROJ: 2138/02-02/1-12-1
Blato, 31. svibnja 2012. godine
Općinsko vijeće
Predsjednik
mr.ph. Želimir Bosnić, v.r.
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7) Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07 i
38/09) i članka 88. Statuta Općine Blato (SG 5/09) a na prijedlog načelnika Općine Blato,
Općinsko vijeće Općine Blato, na svojoj 28. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2012. godine,
donosi
ANALIZU STANJA SUSTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE BLATO
UVOD
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i
sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i
otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrñenih Ustavom i zakonom, ureñuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i
spašavanje.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07 i 38/09) definirano je da
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom
godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i
spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrñuju izvore
i način financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrñene zakonom.
STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Sustav zaštite i spašavanja na području Općine Blato organiziran je sukladno odredbama
Zakona o zaštiti i spašavanju. Općina Blato je donijela i provodi slijedeće akte iz područja
zaštite i spašavanja:
1. Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Blato, koju je
Općinsko vijeće Općine Blato donijelo na svojoj 14. sjednici održanoj dana 23. rujna
2010.godine;
2. Plan zaštite od požara za Općinu Blato, koji je Općinsko vijeće Općine Blato donijelo
na svojoj 14. sjednici održanoj dana 23.rujna 2010.godine;
3. Odluku o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda, koju je Općinsko vijeće Općine Blato donijelo na svojoj 6. sjednici
održanoj dana 30.listopada 1997.godine;
4. Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja od 27. kolovoza 2009. godine;
5. Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite od 22. srpnja 2008.godine;
6. Operativne planove zaštite od požara vezane za pripremu i provedbu protupožarne
sezone;
7. Zaključak o imenovanju/potvrñivanju zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog
društva.
8. Plan evakuacije i zbrinjavanja turista za područje nadležnosti Općine Blato;
9. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara (s ažuriranim popisom) na
području Općine Blato;

01. lipnja 2012.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 3

10. Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara za područje Općine
Blato;
11. Operativni program mjera zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju na području
Općine Blato;
12. Financijski plan za provoñenje zadaća iz područja zaštite od požara;
13. Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Blato od 21. travnja 2010. godine.
14. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za Općinu Blato, koju je Općinsko vijeće Općine Blato
donijelo na svojoj 16. sjednici održanoj dana 25. studenoga 2010.godine
15. Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite kao njegov sastavni dio, koji je
Općinsko vijeće Općine Blato donijelo na svojoj 19. sjednici održanoj dana 17. ožujka
2011. godine
16. Odluka o odreñivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja te pravnih osoba i
obrtnika od interesa za zaštitu i spašavanje u Općini Blato, koju je Općinski načelnik
donio dana 20. prosinca 2010.godine
17. Plan rada Stožera zaštite i spašavanja za 2012. godinu.
Općina Blato je kroz proteklu godinu uredno i u zakonom propisanom opsegu financirala
troškove zaštite i spašavanja što potvrñuju nalazi inspekcijskih službi u obavljenim redovitim
i izvanrednim nadzorima.
U slijedećem razdoblju potrebno je donijeti:
1. Odluku o imenovanju voditelja skloništa na području Općine;
2. Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite;
3. Naputak o postupanju glede zaraznih bolesti;
STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1. CIVILNA ZAŠTITA
1.1 STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Rješenjem o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Blato, temeljem Zakona
o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga za
zaštitu i spašavanje u Stožer zaštite i spašavanja imenovani su:
1. Tonči Padovan, zamjenik načelnika, načelnik Stožera,
2. Rade Kaštropil, direktor Vodovod d.o.o. Blato, zamjenik načelnika Stožera,
3. Marko Milat, zapovjednik DVD Blato, član,
4. Ante Milat, vijećnik Općinskog vijeća i dr.med., član,
5. Ivan Šeparović, komunalni redar, član,
6. Nedjeljko Sardelić, djelatnik Konstruktor-Hotina d.o.o. i dipl.inž. grañevine, član,
7. Marino Sardelić, direktor Eko d.o.o. Blato i dr.vet.med., član.
Stožer zaštite i spašavanja osnovan je za upravljanje i usklañivanje aktivnosti operativnih
snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje,
katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica
katastrofe i velike nesreće.
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Stožer zaštite i spašavanja Općine Blato je održao sjednicu na kojoj je razmatran
prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Blato u 2012. godini koji je upućen na usvajanje Općinskom vijeću.
1.2 POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE
Odluka o ustrojavanju postrojbe civilne zaštite donesena je 22.srpnja 2008.godine.
Postrojba se sastoji od 1 tima, na čelu sa zapovjednikom tima, 2 skupine na čelu sa
zapovjednikom skupine, te u svakoj skupini dvije ekipe od 5 pripadnika od kojih jedan
obavlja dužnost zapovjednika ekipe, što ukupno čini 23 pripadnika.
U suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Dubrovnik, tijekom 2010. godine,
izvršena je popuna postrojbe civilne zaštite.
Opremanje i osposobljavanje postrojbe će se vršiti sukladno usvojenim smjernicama za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja tokom 2012.godine.

1.3 PREVENTIVA I PLANOVI CZ
Općinsko vijeće Općine Blato na svojoj 16. sjednici održanoj dana 25. studenoga 2010.godine
donijelo je Procjenu ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za Općinu Blato, a na svojoj 19. sjednici održanoj dana 17. ožujka
2011. godine je donijelo Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Općine Blato na
temelju kojih će se postupati odnosno ustrojavati sustav zaštite i spašavanja te donositi akti
koji proizlaze iz spomenute procjene i planova.
Za angažiranje pokretnina odnosno materijalnih tehničkih sredstava pravnih osoba u slučaju
velikih nesreća i katastrofa, Općinsko poglavarstvo odnosno Stožer zaštite i spašavanja koristi
tekličku službu iz sastava djelatnog osoblja Općinske uprave Općine.
Grañani su upoznati o uvoñenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i
korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na
svojim objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje.
Upoznavanje grañana provedeno je putem sredstava javnog informiranja, te kroz rad
institucija Općine.
Definirane su snage i materijalno-tehnička sredstva kojima Općina Blato raspolaže u slučaju
pojave ugroženosti i uspostavljen je sustav javnih ovlasti i nadležnosti, odnosno, jedinstvene
koordinacije djelovanja sustava. U cilju učinkovitog i racionalnog izvršavanja zadaća zaštite i
spašavanja definirani su resursi, izvršitelji te je provedeno usklañivanje djelovanja svih snaga.
1.4 SKLONIŠTA
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju
moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanje sa stanovišta
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prostornog planiranja, ureñenja, organizacije i razvoja prostora, te je neophodno i mjere
zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.
Općina Blato je obvezna na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi,
materijalnih, kulturnih i drugih dobara, pa je stoga Općinsko vijeće Općine Blato radi
osiguranja grañenja skloništa unutar područja Općine Planom urbanističkih mjera zaštite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, propisalo kriterije za skloništa na području Općine.
2. VATROGASTVO
U ustroju od 20 vatrogasaca su 3 profesionalca i 17 dobrovoljaca. Profesionalci vrše
operativno dežurstvo cijele godine i to 24 sata dnevno. U slučaju potrebe spremno je
intervenirati 3 profesionalna i 3 dobrovoljna vatrogasca u jednoj smjeni. Ljeti je dežurstvo
organizirano u 3 smjene.
Vatrogasna postrojba DVD Blato raspolaže s 5 vatrogasnih vozila (1 zapovjedno vozilo,
1 navalno vozilo, 1 autocisterna, 1 kombi vozilo za prijevoz ljudi i opreme i 1 terensko vozilo
4x4 opremljeno za gašenje šumskih požara).
Sva vozila tehnički su ispravna, registrirana i opremljena radio vezom i potrebnom
opremom.
Općinsko vijeće Općine Blato svojim Proračunom za 2012. godinu za rad DVD Blato
osiguralo je sredstva u iznosu od 400.000,00 kn.
Ako se tome pridodaju ostali prihodi vatrogasne postrojbe DVD Blato može se
konstatirati da Društvo za svoj rad ima na raspolaganju 774.000,00 kn.
Općina Blato osigurala je sredstva za provedbu Plana motrenja, čuvanja i ophodnje
grañevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i
širenja požara za Općinu Blato.
Općinsko vijeće Općine Blato donijelo na svojoj 14. sjednici održanoj dana 23. rujna
2010.godine novu Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od
požara za Općinu Blato.
Može se konstatirati da DVD Blato i vatrogasna postrojba tog društva zadovoljava sve
kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima.
Takoñer se može istaknuti da je vatrogasna postrojba efikasno obavila sve zadaće u
prethodnoj i tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na
području Općine.
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
U 2011. godini Stožer zaštite i spašavanja Općine Blato je u izravnim kontaktima s
udrugama grañana od značaja za zaštitu i spašavanje (HGSS, Hrvatsko planinarsko društvo
Spivnik, Lovačko društvo Jastreb, Ribolovno društvo Pagar, Crveni križ Korčula, Udruga
dobrovoljnih davatelja krvi Blato), sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima
te podacima koji se odnose na daljnje materijalno-tehničko i kadrovsko jačanje udruge u
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dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja, utvrdio aktivnosti koje će se financirati iz
Proračuna Općine Blato u 2012. godini.
Donijete su Odluke o sufinanciranju djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen jačanju
sposobnosti za zaštitu i spašavanje na području nadležnosti Općine Blato.
4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM
BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području općine. Službe i pravne osobe
koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Općine, imaju
obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost.
Utvrñeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno
značajni za sustav zaštite i spašavanja.
Sve utvrñene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju na snazi su do donošenja nove
Procjene ugroženosti ljudi i materijalnih i kulturnih dobara i Planova zaštite i spašavanja za
područje nadležnosti Općine.
ZAKLJUČAK
Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Blato u 2012.
godini treba utvrditi potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva sa ciljem što
kvalitetnijeg razvoja istog.
KLASA: 021-05/12-02/23
URBROJ: 2138/02-02/1-12-1
Blato, 31. svibnja 2012. godine
Općinsko vijeće
Predsjednik
mr.ph.Želimir Bosnić, v.r.
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8) Sukladno članku 28. stavak 1. točka 1. i 2. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04 i
79/07) i članka 88. Statuta Općine Blato (SG 5/09), a na prijedlog Stožera zaštite i spašavanja Općine
Blato i načelnika Općine Blato, Općinsko vijeće Općine Blato, na svojoj 28. sjednici održanoj dana
31. svibnja 2012. godine, donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Blato u 2012. godini

Prema razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrñenih
Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja
ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i
spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge grañana od značaja za zaštitu
i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti)
donose se ove Smjernice koje se odnose na slijedeće:

I. CIVILNA ZAŠTITA
1. Sukladno Planu zaštite i spašavanja, Planu civilne zaštite i Procjeni ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša te usklañeno s osiguranim
financijskim sredstvima u proračunu Općine Blato za Stožer, postrojbu i druge segmente
civilne zaštite iskazati prioritete materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i
skupne opreme) te planirati provoñenje osposobljavanja, uvježbavanja i druge aktivnosti.
2. Za osiguranje uvjeta za provoñenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i
materijalnih dobara te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja za 2012. godinu ne
predviñaju se nikakvi dodatni uvjeti osim onih koji se i do sada provode kroz postojeće
službe, tijela i pravne osobe. Prema ukazanoj potrebi osiguravat će se i dodatni
izvanredni uvjeti.
3. Za Stožer zaštite i spašavanja je potrebno:
- konstantno provoñenje organiziranja sustava zaštite i spašavanja,
- praćenje, planiranje i usklañivanje aktivnosti sustava zaštite i spašavanja,
- provoñenje zapovijedanja snagama zaštite i spašavanja u slučaju ukazane potrebe,
- obučiti članove Stožera zaštite i spašavanja u skladu s planom i programom obuke
Stožera zaštite i spašavanja,
- nastaviti opremanje članova Stožera osobnom i skupnom opremom u skladu s
raspoloživim sredstvima predviñenim Proračunom.
4. Postrojba civilne zaštite:
- u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Dubrovnik izvršiti nabavku
odora za odreñeni broj pripadnika civilne zaštite, te izvršiti obučavanje istih.
Izvršiti nabavku najpotrebnije skupne opreme za potrebe postrojbe civilne zaštite,
- osigurati materijalna sredstva za eventualno angažiranje postrojbe civilne zaštite,
- u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje planirati izvoñenje
jednodnevne smotre (maksimalno trajanje do 4 sata) obveznika postrojbe civilne
zaštite Općine Blato neradnim danom u razdoblju od svibnja do kraja listopada
2012. godine. Za te potrebe u Proračunu osigurati sredstva za naknadu troškova
pozivanja obveznika.
5. Izraditi Financijski plan razvoja civilne zaštite za 2012.godinu s maksimalnim iznosom
od 15.000,00 kuna.
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VATROGASTVO
1. Izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite od požara.
2. Izvršiti zadaće u skladu s Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini.
3. Za DVD Blato osiguravat će se sredstva u Proračunu Općine Blato kao i do sada u
okviru zakonski odreñenog minimuma te za nedostajuću opremu vatrogasnog društva
prema njegovom planu opremanja. Potrebno je izraditi Financijski plan za 2012.
godinu.

III.

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

IV. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
1. Od udruga koje su od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Blato djeluju:
- Lovačko društvo Jastreb
- Ribolovno društvo Pagar
- Hrvatsko planinarsko društvo Spivnik
- HGSS Orebić
- Crveni križ Korčula
- Udruga dobrovoljnih davatelja krvi Blato
2. Za navedene udruge sukladno podnesenim programima i razvojnim projektima prihvatiti i
financirati one koji pridonose materijalno-tehničkom opremanju, osposobljavanju i
usavršavanju kadrova na području unapreñenja zaštite i spašavanja.

V.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVITE DJELATNOSTI
1. Definirati snage, raspoloživa materijalno tehnička sredstva i potrebe (za dodatnom
opremom, usavršavanjem, obukom, vježbama i sl.).
2. Utvrditi u proračunu sredstva za redovne službe i djelatnosti – sudionike u sustavu
zaštite i spašavanja (komunalni servis, vodoprivreda i sl.).

VI.
1.

EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete potrebno je konstantno
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educirati stanovništvo, te je tako potrebno:
- provoñenje informiranja grañana putem sredstava javnog informiranja,
- provoñenje informiranja grañana kroz rad institucija Općine,
- obilježavanje svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje,
- prezentacija rada redovnih snaga zaštite i spašavanja.

KLASA: 021-05/12-02/24
URBROJ: 2138/02-02/1-12-1
Blato, 31. svibnja 2012. godine
Općinsko vijeće
Predsjednik
mr.ph.Želimir Bosnić, v.r.
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9) Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), Procjene ugroženosti
od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Blato (SG 10/10) te članka 28. Statuta Općine
Blato (SG 5/09) Općinsko vijeće Općine Blato na svojoj 28. sjednici održanoj dana 31.
svibnja 2012. godine donijelo je
Godišnji provedbeni plan unapreñenja zaštite od požara
Općine Blato za 2012. godinu
I.
Godišnji provedbeni plan unapreñenja zaštite od požara Općine Blato za 2012. godinu (u
daljnjem tekstu Plan) donosi se radi unapreñenja i boljeg planiranja zaštite od požara na
području Općine Blato.
II.
Ovim Planom odreñuje se prijedlog organizacijskih i tehničkih mjera nužnih za unapreñenje
zaštite od požara na području Općine Blato, a sukladno činjeničnom stanju utvrñenom u
Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Blato.
III.
Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i početka
intervencije do lokaliziranja i gašenja požara potrebno je, sukladno pravilima vatrogasne
struke, kontinuirano raditi na povezivanju u jedinstveni sustav dojave požara ili nekog drugog
dogañaja, a u cilju što bržeg prosljeñivanja informacija. Potrebno je utvrditi nužan broj
stabilnih, mobilnih i prijenosnih radio ureñaja za potrebe DVD Blato snaga te osigurati
učinkovit rad operativnog centra.
IV.
Odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94 i 55/94) i Pravilnika o
hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) primjenjuju se za sve zahvate i izradu
dokumenata prostornog ureñenja. Izuzetno je važno organizirano nadzirati dostupnost
vatrogasnim vozilima i vatrogascima do nadzemnih hidranata i vatrogasnih pristupa.
Podzemne hidrante, zatrpane različitim materijalima, potrebno je pronaći i osigurati
mogućnost njihova korištenja za potrebe gašenja požara, a u ulicama gdje je razmak izmeñu
vanjskih hidranata veći od propisanog potrebno je ugraditi nadzemne hidrante na propisanom
razmaku. Na mjestu podzemnih hidranata, prilikom rekonstrukcije mjesne vodovodne mreže,
ugraditi nadzemne hidrante, sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje
požara, te redovito ispirati vanjsku hidrantsku mrežu u cilju onemogućavanja začepljenja
hidranata. Potrebno je takoñer kontrolirati tlak i količinu vode u vanjskoj hidrantskoj mreži za
gašenje požara najmanje jedan put godišnje.
V.
U cilju onemogućavanja nastanka i širenja požara osnovne preventivne mjere u planiranju
prostora trebaju, uz ostalo, sadržavati:
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Zoniranje – utvrñivanje namjene prostora te temeljem prihvaćenih metoda za
utvrñivanje požarnih sektora unutar zona, utvrñivanje zona zaštite s požarnim
zaprekama, odnosno vatrogasnim pojasevima. Vatrogasni pojasevi mogu biti slobodni
prostori gdje nije dozvoljena gradnja (ulice, parkovi) te prirodne zapreke (rijeke,
potoci, jezera).
Tijekom izrade dokumenata prostornog ureñenja postojećih urbanih sredina s
gustoćom izgrañenosti većom od 30 % kao i većim požarnim opterećenjem potrebno
je utvrditi pojačane mjere zaštite kroz ograničenje broja etaža, obveznu interpolaciju
grañevina većeg stupnja vatrootpornosti, izgradnju požarnih zidova, ograničenje
namjene na djelatnosti s najmanjim požarnim opasnostima te izvedbu dodatnih mjera
zaštite (vatrodojava, pojačan kapacitet hidrantske mreže).
VI.

Prilikom prijevoza opasnih tvari cestovnim prometnicama na području Općine Blato potrebno
se strogo pridržavati Zakona o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07) i Odluke o odreñivanju
parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama (NN 15/10) kao
i ostalih propisa o sigurnosti prometa na cestama. Potrebno je odrediti mjesta za parkiranje i
zaustavljanje vozila koje prevoze opasne tvari pri čemu treba izbjegavati naselja.
VII.
Sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara (NN 26/03) Općina Blato mora sastaviti popis
šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu fizičkih osoba, uz pripadajuće pregledne zemljovide i
po stupnjevima opasnosti od šumskog požara. Potrebno je planirati i ustrojiti službu
unutarnjeg nadzora za zaštitu od požara te motriteljsko-dojavnu službu kao i ustrojiti i
osposobiti interventnu skupinu šumskih radnika, a radi izgradnje protupožarnih prosjeka.
VIII.
U svrhu edukacije pučanstva i turista, a naročito školske djece, za što bolju i djelotvorniju
prevenciju nastanka šumskih požara tijekom cijele godine, a posebno tijekom mjeseca
svibnja, potrebno je pripremiti i provoditi različite promidžbene programe s ciljem prevencije
nastanka šumskih požara. Nužno je postaviti i odgovarajuće znakove upozorenja.
IX.
Poljoprivredno zemljište se mora obrañivati uz primjenu agrotehničkih mjera kojima se
propisuje njegovo korištenje na način da se ne umanjuje njegova vrijednost. Tijekom
korištenja poljoprivrednog zemljišta obavezno je ureñivanje i održavanje rudina, živica i
meña, poljskih putova (po mogućnosti za prolaz vatrogasnih vozila) i kanala. Potrebno je
uklanjati suhe biljke nakon provedbe agrotehničkih mjera u trajnim nasadima najkasnije do 1.
lipnja tekuće godine te suhe biljne ostatke nakon berbe najkasnije u roku od 15 dana. Pri
spaljivanju otpada na području privatnih šuma i poljoprivrednog zemljišta potrebno je
osigurati neophodnu opremu i sredstva za gašenje.
X.
Prije početka požarne sezone vlasnici i korisnici zapuštenog poljoprivrednog zemljišta koje
graniči sa šumama dužni su čistiti od vegetacije rubni pojas, preoravanjem ili drukčije, u širini
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od 5 metara. Prilikom sanacije opožarenih površina inzistira se na sadnji biljaka pirofobnih
svojstava te zamjena četinjača autohtonim pionirskim listačama.
XI.
Prosjeke na trasama dalekovoda potrebno je redovito čistiti od niskog raslinja i to u širini od
25 metara ispod 110 kV, 10 metara ispod 35kV, a 5 metara ispod 10kV dalekovoda te sjeći
stabla koja bi mogla pasti na žice dalekovoda. Neizostavno je čišćenje posječenih ostataka
biljaka ispod dalekovoda.
XII.
Od izuzetne je važnosti kontinuirano, a posebice pred početak i tijekom požarne sezone,
održavati pojaseve uz nerazvrstane prometnice.

XIII.
Za potrebe intervencija pripadnika DVD Blato, shodno financijskim mogućnostima, potrebno
je kontinuirano nabavljati opremu i sredstva namijenjena za vatrogasne intervencije. Nabavu
vatrogasne opreme i sredstava predlaže zapovjednik DVD Blato.
XIV.
Sredstva za provedbu Plana osigurana su u Proračunu Općine Blato za 2012. godinu.
XV.
Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
Općine Blato.
KLASA: 021-05/12-02/25
URBROJ: 2138/02-02/1-12-1
Blato, 31. svibnja 2012. godine

Općinsko vijeće
Predsjednik
mr.ph.Želimir Bosnić,v.r.
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OPĆINSKI NAČELNIK:
Sukladno članku 9. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi i članku 41. Statuta Općine Blato (Sl.glasnik 5/09), načelnik Općine Blato donio
je 31. svibnja 2012. godine slijedeću

ODLUKU
o utvrñivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika
u upravnim tijelima Općine Blato
Članak 1.

Utvrñuje se osnovica za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine
Blato u iznosu od 3.050,00 kuna.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Blato”.

KLASA: 400-06/12-01/53
URBROJ:2138/02-01-12-1
Blato, 31. svibnja 2012. godine

Načelnik
prof. Ivo Gavranić,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

