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2012. Uprava i uredništvo:
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Tuñmana 4
List izlazi po potrebi

Sadržaj

OPĆINSKO VIJEĆE:
1. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna Proračuna za 2012. godinu;
2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za razdoblje
od 01. siječnja 2012. godine do 30. lipnja 2012. godine;
3. Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Blatski fižuli ustanova u kulturi;
4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Vodovod-a d.o.o. Blato i financijskog
izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine;
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju EKO-a d.o.o. Blato i financijskog izvješća
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK:

1. Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti.
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OPĆINSKO VIJEĆE:
1) Temeljem članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu (NN 87/08, 36/09 i 46/09) i
članka 28. Statuta Općine Blato (Sl.gl. 5/09), Općinsko vijeće Blato na svojoj 31. sjednici
održanoj 04. listopada 2012. godine, donosi

POLUGODIŠNJI OBRAČUN
PRORAČUNA OPĆINE BLATO
ZA 2012. GODINU
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2) Temeljem članka 88. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09), Općinsko vijeće Blato na
svojoj 31. sjednici održanoj 04. listopada 2012. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za razdoblje od 01.
siječnja 2012. godine do 30. lipnja 2012. godine

I. Ovim Zaključkom prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika o radu Općine Blato za
razdoblje od 01. siječnja 2012. godine do 30. lipnja 2012. godine.

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

KLASA: 021-05/12-02/31
URBROJ: 2138/02-02/1-12-1
Blato, 04. listopada 2012. godine

Općinsko vijeće
Predsjednik
mr.ph. Želimir Bosnić v.r.
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IZVJEŠĆE
OPĆINSKOG NAČELNIKA
O RADU OPĆINE BLATO
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA
2012. GODINE DO 30. LIPNJA
2012. GODINE
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA POTICANJA GOSPODARSKOG
RAZVITKA OPĆINE BLATO ZA RAZDOBLJE
od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine
U izvješću o realizaciji programa poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato za
2012. godinu, pratit ćemo realizaciju programa mjera u poticanju gospodarskog razvitka koje
su u nadležnosti Općine Blato.
Od 3583 stanovnika (prema popisu iz 2011. godine) Općine Blato, na dan 3o. lipnja
2012. godine, njih 1548 je registrirano kao radno sposobno, od čega je 1324 zaposleno, dok ih
se 224 nalazi na Zavodu za zapošljavanje, što rezultira stopom nezaposlenosti od 14,47%, što
je za 1% niža stopa od one koja je zabilježena u listopadu prošle godine. U 2012. godini u
odnosu na prethodne godina ukupna zaposlenost u Blatu nije se značajnije mijenjala, tako da
je ukupan broj zaposlenih ostao nepromijenjen unatoč činjenici da se poslovanje gospodarskih
subjekata u Blatu odvijalo u otežanim uvjetima, što se s jedne strane negativno odrazilo na
osobna primanja zaposlenika, a s druge strane na izvorne prihode općinskog proračuna.

1.
MJERE U POTICANJU GOSPODARSKOG RAZVITKA OPĆINE BLATO U
2012. GODINI
Unatoč činjenici da su u 2012. godini u značajnoj mjeri smanjeni izvorni prihodi
općinskog proračuna, Općina Blato nastavila je s provedbom mjera u poticanju zapošljavanja
jer smatramo da je upravo u uvjetima gospodarske stagnacije, takav program za blatske
poduzetnike, od izuzetne važnosti.
Realizacija programa poticanja gospodarstva u 2012. godini temelji se na slijedećim
poticajnim mjerama:
1.1. Program poticanja zapošljavanja;
1.2. Program subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite;
1.3. Investicijska ulaganja u gospodarstvo;

1.1. Mjere u poticanju zapošljavanja

1.1.1. Program sufinanciranja zapošljavanja
U 2012. godini, Općina Blato provodila je mjere u poticanju zapošljavanja, na način da je za
svaku novozaposlenu osobu sufinancirala 50% troškova plaće. U prvih šest mjeseci za ovu je
mjeru utrošeno 48.685,80 kuna i odnosi se na ugovore koji su zaključeni u 2011. godini. Isto
tako, u 2012. godini zaključeno su 4 nova ugovora o sufinanicranju zapošljavanja (Nekretnine
i turizam d.o.o., Caffe bar Lido, Obrt za iskope Kontista, Caffe bar Špica), po kojima će
ugovorima financijske obveze uslijediti u drugom dijelu godine, kada je i likvidnost
općinskog proračuna u bitnome poboljšana.
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1.1.2. Program sufinanciranja samozapošljavanja
Za program sufinanciranja samozapošljavanja u prvih šest mjeseci utrošeno je
14.400,00 kuna, a u sklopu ovog programa sufinancirane su 3 novootvorena obrta, za koja su
takoñer ugovori zaključeni u 2011. godini (Optica Specto, Darovni dućan Laura, Stefani-obrt
za soboslikarske radove)
1.1.3. Program zapošljavanja osoba sa višom i visokom stručnom spremom
Pored sufinanciranja u visini od 50% troškova plaće, Općina Blato dodatno
sufinancira osobe sa višom i visokom stručnom spremom. U šestomjesečnom razdoblju 2012.
godine nije bilo podnesenih zahtjeva za sufinanciranje novozaposlenih osoba sa višom i
visokom stručnom spremom.
1.2. Program subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite
U 2012. godini provodi se program subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite
koji je započet u 2010. godini, te je podnesen je 1 zahtjev za subvencioniranje kamata na
poduzetničke kredite (Optica Specto) i za tu namjenu je utrošeno 4.863,70 kuna.

1.4. INVESTICIJSKA ULAGANJA U GOSPODARSTVO

1.4.1. Stvaranje poduzetničke zone
Ulaganja u poduzetničku zonu u 2012. godini iznose 162.832,00 kuna i odnose se na
izradu urbanističkog plana ureñenja poduzetničke zone i izgradnju prometnice u
Poduzetničkoj zoni «Krtinja».
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2. FINANCIRANJE PROGRAMA POTICANJA GOSPODARSKOG
RAZVITKA OPĆINE BLATO U 2012. GODINI
Red.
broj

2.1.

Mjere poticanja gospodarskog razvitka

PROGRAM POTICANJA
ZAPOŠLJAVANJA

2.1.1.

Program sufinanciranja zapošljavanja

2.1.2.
2.1.3.

Program sufinanciranja samozapošljavanja
Program poticanja osnivanja novih tvrtki

2.2.

2.2.1.

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

Izvori financiranja
Plan za
Ostvareno
2012.
I-VI/12
160.000,00
63.085,00

%
39,43

140.000,00

48.685,00

45,06

10.000,00
10.000,00
20.000,00

14.400,00
4.864,00

140,00
24,32

20.000,00

4.864,00

24,32

2.3.

INVESTICIJSKA ULAGANJA
U GOSPODARSTVU

500.000,00

162.832,00

32,57

2.3.1.

Poduzetnička zona «Krtinja»

500.000,00

162.832,00

32,57

680.000,00

230.781,00

33,94

UKUPNO
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA
OPĆINE BLATO u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godini
UVOD
Izvješće obuhvaća sve realizirane investicije Općine Blato u prvoj polovici 2012.
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.

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste na dionici od ulice br. 54. do
spoja 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 izdvojit će se 85.400,00.
Idejni projekt je izrañen, te je u rujnu 2011. godine podnesen zahtjev za ishoñenje
lokacijske dozvole, meñutim lokacijska dozvola još nije izdana zbog imovinsko pravnih
poslova.
2. Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica
Županijska uprava za ceste Dubrovnik provela je postupak javne nabave za slijedeću
dionicu ove ceste u ukupnoj duljini od 3,9 km.
Radovi na drugoj dionici su započeli u prvoj polovici travnja 2012. godine. Do sredine
srpnja izvršeni su radovi na ugradnji BNS (prvi asfaltni sloj), kako bi se omogućio promet.
Nakon završetka turističke sezone izvršit će se preostali radovi ugradnje habajućeg sloja, te
prometne signalizacije. Kompletno financiranje druge dionice ceste vrši se putem
Županijske uprave za ceste Dubrovnik.
U prvoj polovini 2012. godine za izvoñenje radova prve dionice ceste utrošeno je
ukupno 389.036,00 kuna. Županijska uprava za ceste izdvojila je 350.132,4 kune, dok je
preostali dio u iznosu od 38.903,61 kuna financirala Općina Blato.
Za rješavanje imovinsko pravnih poslova, u prvoj polovici ove godine utrošeno je
35.000,00 kuna iz Proračuna Općine Blato.
Prema Programu za 2012. godinu Općina Blato će izdvojiti 645.000,00 kuna za
imovinsko pravne poslove i 80.000,00 kuna za izvoñenje radova, dok će Županijka uprava za
ceste, Dubrovnik izdvojiti 720.000,00 kuna.
3. 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.
Tijekom 2009. godine izrañen je parcelacijski elaborat za što je izdvojeno 241.562,93
kuna. Za ovjeru parcelacijskog elaborata potrebno je završiti rješavanje imovinsko pravnih
poslova, nakon čega će se i završit izrada glavnog projekta.
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U 2009. godini ugovorena je izrada glavnog i izvedbenog projekta za što će se
izdvojiti 562.176,00 kuna. Do sada je za izradu projektne dokumentacije izdvojeno
420.480,00 kuna, dok će se preostali iznos od 141.696,00 kuna realizirati do kraja 2012.
godine.
4. 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
16.103.970,23 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.
U prvoj polovici ove godine uplaćeno je ukupno 1.621.885,34 kuna tvrtci Konel
d.o.o. za izvoñenje radova i 29.315,00 kuna tvrtci Trames d.o.o. za stručni nadzor.
Preostaje još dovršetak radova u crpnoj stanici, tunelu i na podmorskom ispustu. Za
dovršetak navedenih radova potrebno je osigurati 500.000,00 kuna, te će se nakon dovršetka
svih radova podnijeti zahtjev za tehnički pregled.
Ova investicija u cijelosti se financira iz programa CEB IV Ministarstvo mora,
prometa i infrastrukture i Hrvatskih voda, putem tvrtke EKO d.o.o..

b) Izgradnja II faze kanalizacijskog podsustava otpadnih voda u Blatu – glavni
kanalizacijski kolektori i crpne stanice (naselje Blato)
Općina Blato je javnom nabavom putem tvrtke EKO d.o.o. ugovorila izradu projektne
dokumentacije za izgradnju mjesne mreže naselja Blato u iznosu od 810.000,00 kuna.
Izrañena je kompletna projektna dokumentacija i ishoñena je potvrda na glavni projekt
za kompletno naselje Blato. Ova investicija podijeljena je na četiri faze. Potvrda na glavni
projekt ishoñena je za sve četiri faze, a uporabne dozvole ishodit će se za svaku pojedinu fazu,
kako bi se mogla ishoditi sredstva za svaku pojedinu fazu.
Izrañena je Investicijska studija, koja ukazuje na opravdanost ulaganja i studija
utjecaja na okoliš.
U Proračunu Općine Blato osigurana su sredstva za vodni doprinos u iznosu od
139.558,85 kuna, te je u prvoj polovici ove godine isplaćena je tromjesečna rata u iznosu od
17.340,00 kuna.
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 upućena Agenciji za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, te je
u studenom 2011. godine potpisan memorandum o razumijevanju kojim je odobreno
financiranje kanalizacijskog sustava prve faze (vela strana istok).
Procijenjena vrijednost projekta iznosila je 9.875.000,00 kuna sa PDV-om, a nakon
provedene javne nabave ukupna vrijednost investicije iznosi 5.258.619,4 kuna bez PDV-a.
Doprinos sredstava EU iznosi 3.943.964,55 kuna, doprinos sredstava Republike Hrvatske –
Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iznosi 1.314.654,85 kuna,
dok će Općina Blato izdvojiti 902.173,64 kuna.
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Izvršeni su svi imovinsko pravni poslovi koji su bitan preduvjet za odobrenje
sredstava iz programa IPARD.

5. Sanacija deponija Sitnica
Općina Blato je potpisala ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost o sufinanciranju sanacije deponija Sitnica. Fond će sudjelovati u financiranju
sa 60 %, Općina Blato sa 20 % i Vela Luka sa 20 %. Tijekom prosinca 2009. godine i 2010.
godine sklopljeno je ukupno 13 kupoprodajnih ugovora sa vlasnicima parcela preko kojih se
nalazi deponij Sitnica. Ukupna vrijednost navedenih ugovora iznosi 743.644,00 kuna, čime
Općina Blato otkupljuje 33.802,00 m2.
U 2010. godini vlasnicima parcela ukupno je isplaćeno 464.266,00 kuna, dok će se
preostali dio u iznosu od 279.378,00 isplatiti po rješavanju imovinsko pravnih poslova.
Općina Vela Luka takoñer je otkupila parcele od vlasnika preko kojih se nalazi deponij
Sitnica, a koje pripadaju Općini Vela Luka, te je s Općinom Blato potpisala sporazum o
načinu rješavanja financiranja tog zemljišta.
Ishoñena je potvrda na glavni projekt.
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 netto vrijednost investicije je 15.000.000,00 kuna (bez PDV-a).
Plan investicije predviña i kupnju reciklažnog dvorišta u kojem bi se odvojeno
prikupljale iskoristive otpadne tvari iz kućanstva. Dio otpada će se, po uspostavljanju uvjeta
za to, prebacivati pretovarnim stanicama do županijskog centra za gospodarenje otpadom.
U ovoj godini Općina Blato planira utrošiti 150.000,00 kuna za imovinsko pravne
poslove, što će se realizirati do kraja 2012. godine.

6. Izrada Izmjena i dopuna PPUO Blato
Općina Blato je započela postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna prostornog
plana ureñenja Općine Blato, te je sa Urbanističim zavodom grada Zagreba d.o.o. ugovorena
izrada navedenog plana u iznosu od 84.800,00 kuna sa PDV-om.
Ovim planom biti će obuhvaćene samo izmjene i dopune koje su navedene u Odluci o
izradi plana, a odnose se na usklañenje sa Prostornim planom Dubrovačko neretvanske
županije i ostalim manjim korekcijama u grafičkom i tekstualnom dijelu plana.
U prvoj polovici ove godine izrañen je Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna PPUO
Blato, te je provedena prethodna rasprava. U prvoj polovici ove godine za izradu ovog plana
utrošeno je 34.500,00 kuna.

7. Ureñenje nerazvrstanih cesta
U ovoj godini do 30. lipnja 2012. godine za asfaltiranje nerazvrstanih cesta utrošeno
je ukupno 17.548,00 kuna iz Proračuna Općine Blato.
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8. 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 cijelosti realiziran.
U programu Općine Blato za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu od 250.000,
kuna, koja će se realizirati u drugoj polovici 2012. godine.
9. Proširenje groblja Svetog Križa u Blatu
Potaknuta brojnim zahtjevima grañana, Općina Blato, planira izvršiti proširenje
postojećeg groblja, te izgraditi 44 grobnice. Proširenje će se izvršiti sjeverno od postojećeg
starog dijela groblja, uz cestu Blato – Prigradica.
U tom smislu otkupit će se parcele ukupne površine 2.300,00 m2. Početni troškovi ove
investicije koji uključuju cijenu zemljišta, cijenu kompletne projektne dokumentacije i
manipulativne troškove iznose 160.500,00 kuna. Ukupna cijena grañevinskih radova utvrdit
će se nakon provedene javne nabave za izvoñenje radova.
Prema zbroju početnih troškova i procijenjenim troškovima izvoñenja radova, ukupni
iznos potreban za proširenje groblja iznosi 1.680.000,00 kuna.
Općina Blato u slijedećoj godini financirati će izgradnju dviju grobnica koje će biti u
vlasništvu Općine Blato, u iznosu od 80.000,00 kuna, a preostali iznos od 1.600.000,00 kuna
financirati će budući vlasnici grobnica.
U siječnju ove godine utrošeno je 40.000,00 kuna za otkup zemljišta (preostali iznos
isplatit će se nakon uknjižbe) i 39.500,00 kuna za izradu idejnog projekta.
Izrañen je idejni projekt , te se do kraja rujna 2012. godine očekuje ishoñenje
lokacijske dozvole.
10. Ureñenje plaže iza jige u Prigradici
Općina Blato je u ovoj godini financirala ureñenje plaže iza jige u Prigradici sa
sredstvima koja su u Proračunu Općine Blato namijenjena ulaganju u turizam. Ovi radovi
obuhvaćaju uklanjanje nasipa, za što je izdvojeno 21.250,00 kuna sa PDV-om i izgradnju
potpornog zida uz nogostup ceste za što je izdvojeno 82.965,96 kuna. U prvoj polovici ove
godine financirani su samo zemljani radovi u iznosu od 21.250,00 kuna.
11. Vodoopskrba Karbuna – podmira dugovanja
Temeljem Odluke Vlade RH o donošenju plana rješavanja obveza jedinica lokalne
samouprave ili komunalnih trgovačkih društava po osnovi korištenja kredita za obnovu i
izgradnju vodogospodarske infrastrukture, od 02. lipnja 2011. godine te je dug za
vodoopskrbu Karbuna otpisan na način da je potrebno platiti 10 % (do sada je u Ugovoru
bilo 50 % kn 1.750.000,00), a Vlada RH je na sebe preuzela 90 % što uključuje i kamate.
Prema tome ukupni dug iznosi 350.662,35 kuna, od toga 61 % otpada na Općinu
Smokvica (vodoopskrba Smokvice), a na Općinu Blato 39 %, ili 136.758,32 kuna što će se
realizirati do kraja godine.
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FINANCIRANJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO u
razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine
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.br Naziv investicije

1.

Izrada projektne dokumentacije
za izgradnju ceste na dionici od
ulice 54. do spoja sa ŽC-6222

2.

Rekonstrukcija ceste Blato –
Gršćica

Planirano za
2012.

Ostvareno od
01. 01. do 30.
06. 2012.

720.000,00

350.132,40

725.000,00

73.903,61

3.

Izrada projektne dokumentacije 142.000,00
za izgradnju ceste Gršćica Vinačac

4.

Izgradnja kanalizacijskog
sustava Blato – Prigradica
*a)I faza kanal.sust. BlatoPrigradica
b)Izgr.II faze kanal. pods.
naselje Blato

*2.200.000,0

Izvori financiranja

Županijska uprava za ceste,
Dubrovnik
Općina Blato
Općina Blato

*1.621.885,34
29.315,00
17.340,00

2.000.000,00

Općina Blato
IPARD program i kreditna
sredstva

5.

Sanacija deponija Sitnica

6.

Izrada Izmjena i dopuna PPUO
Blato

85.000,00

34.500,00

Općina Blato

7.

Ureñenje nerazvrstanih cesta

20.000,00

17.548,00

Općina Blato

8.

Rješavanje imovinsko pravnih
poslova za NPKL

9.

Proširenje groblja Svetog Križa 1.680.000,00
u Blatu

79.500,00

Općina Blato i grañani

10.

Ureñenje plaže iza jige u
Prigradici

120.000,00

21.250,00

Općina Blato

11.

Vodoopskrba Karbuna, podmira
dugovanja

137.000,00

Općina Blato

250.000,00

Općina Blato

Općina Blato

Ukupno Općina Blato

3.309.000,00

273.356,60

Ukupno drugi izvori
financiranja

2.720.000,00

350.132,40

*
zbroj.

150.000,00

Hrvatske vode putem Eko d.o.o
Općina Blato

Projekti koji se nisu financirali putem Proračuna Općine Blato, te nisu uvršteni u
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
I OPSEG RADOVA ODRŽAVANJA UREĐENOG
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06. 2012. GOD.
1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA:
Ručno pometanje javnih površina u središtu mjesta, prikupljanje i odvoz komunalnog otpada,
odvoz glomaznog otpada, izdvojeno skupljanje otpada ( papir, karton, otpadna jestiva i
mineralna ulja, otpadne gume, automobilske olupine, elektronski otpad, otpadne baterije i
akumulatori) i održavanje odlagališta „Sitnica“ vršilo se redovito prema „Planu i programu
rada EKO-a d.o.o.
Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

594.000,00 kn

1. Općina Blato
2. EKO d.o.o.

332.000,00 kn
262.000,00 kn

56 %
44 %

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA:
Redovito se vrši održavanje klupa i prometnih znakova u smislu bojanja i zamjene drvenih
elemenata, te zamjena dotrajalih i postavljanje novih prometnih znakova i održavanja stupića
za pješačku zonu.
Temeljito je preureñena ribarnica i tržnica sa unutarnjim bojanjem stropa. U stambenoposlovnim zgradama u Ul 1. i 32. izvršeno je pražnjenje septičkih jama.

Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

40.000,00 kn

1. Općina Blato
2. EKO d.o.o.

22.500,00 kn
17.500,00 kn

56 %
44 %

3. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA:
Održavanje javnih zelenih površina uključuje orezivanje i čišćenje nasada, proljetno
okopavanje i zalijevanje, košenje travnjaka, obnova i popuna nasada, sezonska sadnja,
održavanje dječjeg igrališta i nogometnog igrališta. Posebna skrb i njega poklanja se
održavanju „Velog parka“ u smislu redovitog čišćenja, zalijevanja, prekopavanja, te
održavanja fontane.

Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

90.000,00 kn

1. Općina Blato

90.000,00 kn

100 %
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4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE:
Upravljanje, održavanje objekata i ureñaja javne rasvjete osigurava kontinuirano
funkcioniranje javne rasvjete uključujući troškove električne energije za rasvjetljavanje
javnih površina.

Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

145.000,00 kn

1. Općina Blato

145.000,00 kn

100 %

5. ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH KANALA:
Održavanje kišnih slivnika, taložnica, upojnog bunara na «Zlinjama» i odvodnih kanala vrši
se prema potrebi, a generalno čišćenje se obavlja prije jesenskih kiša. Na melioracijskim
kanalima u blatskom polju izvršiti će se dvokratna košnja trave uz redovno čišćenje šiblja i
nanosa, uključujući poslove vodočuvarske službe tokom cijele godine.

Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

20.250,00 kn

1. Hrvatske vode
2. Općina Blato

15.750,00 kn
4.500,00 kn

78 %
22 %

6. ODRŽAVANJE GROBLJA:
Prema «Odluci o groblju» redovito se vrše ukopi(27), prijenosi(2) i čišćenje groblja(1), te
redovno održavanje groblja «Svetog Križa», a povremeno prema potrebi i čišćenje «Starog
groblja».

Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

40.000,00 kn

1. EKO d.o.o.

40.000,00 kn

100 %

7. SANACIJA ODLAGALIŠTA «SITNICA»
Na temelju potpisanog ugovora izmeñu «Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost» i
Općine Blato o sanaciji odlagališta «Sitnica» u tijeku je postupak ishoñenja sredstava za
sanaciju odlagališta od predpristupnih fondova EU.
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8. OSTALO ODRŽAVANJE:
Pod ostalim održavanjem podrazumijevamo održavanje plaža; najam kemijskih WC-a za
plaže, najam montažne hale za izdvojeno skupljanje otpada; nabavka dekorativnih elemenata
za blagdansko ukrašavanje; nabavka košarica za sitni otpad i najam auto košare.

Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

48.000,00 kn

1. Općina Blato
2. EKO d.o.o.

33.000,00 kn
15.000,00 kn

VRSTE ODRŽAVANJA
1.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNE
POVRŠINE

2.

ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA

3. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH

69 %
31 %

VISINA SREDSTAVA U
KUNAMA
332.000,00
262.000,00
22.500,00
17.500,00
90.000,00

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

POVRŠINA

4.
5.

ODRŽAVANJE JAVNE
RASVJETE
ODRŽAVANJE
MELIORACIJSKIH KANALA

145.000,00

OPĆINA BLATO

15.750,00
4.500,00

HRVATSKE VODE
OPĆINA BLATO

6.

ODRŽAVANJE GROBLJA

40.000,00

EKO d.o.o.

7.

OSTALO ODRŽAVANJE

33.000,00
15.000,00
627.000,00
334.500,00
15.750,00

OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.

UKUPNO:

SVEUKUPNA

VRIJEDNOST
PROGRAMA

977.250,00

OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.
HRVATSKE VODE
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA
PODRUČJU OPĆINE BLATO
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine
1. UVOD
Za javne potrebe u kulturi na području općine Blato za razdoblje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2012. godine izdvojeno je 375.195,00 kuna. Sredstvima se sufinancirao rad Narodne
knjižnice Blato, rad Blatskih fižula-ustanove u kulturi, programi kulturnih društava i udruga,
te dio sredstava za investicijska ulaganja u objekte i opremu u kulturi.
Sva sredstava potrebna za financiranje javnih potreba u kulturi u prvih šest mjeseci
2012. godine osigurana su iz Proračuna Općine Blato.

2. REALIZACIJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA PRVIH
ŠEST MJESECI 2012. GODINE
2.1 Rad ustanova i djelatnosti u temeljnoj kulturi
U financiranju rada Narodne knjižnice Blato za prvih šest mjeseci 2012. godine
izdvojena su sredstva u iznosu od 105.401,00 kuna, i to:
- sredstva za plaće djelatnica

79.435,00 kuna;

- sredstva za materijalne troškove

13.031,00 kuna;

- nabavka knjižne grañe

6.752,00 kuna;

- nabavka opreme

6.183,00 kuna.

U financiranju redovnog rada ustanove u kulturi «Blatski fižuli» za prvih šest mjeseci
2012. godine izdvojena su sredstva u iznosu od 108.455,00 kuna, i to:
uprava i administracija

79.772,00 kuna;

- sredstva za plaću djelatnica

61.943,00 kuna;

- materijalni izdaci

17.829,00 kuna;

dok je za kulturne manifestacije izdvojeno 28.683,00 kuna i to:
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4.683,00 kuna;
24.000,00 kuna.

2.2. Kulturna dogañanja
Za kulturna dogañanja, manifestacije, projekte i programe u kulturi koji nisu u
organizaciji ili pod pokroviteljstvom Općine Blato, u prvih šest mjeseci 2012. godine nije bilo
zahtjeva za isplatu sredstava.
2.3. Financiranje programa kulturnih društava
Za djelovanje kulturnih društava u Blatu u prvih šest mjeseci 2012. godine Općina
Blato izdvojila je ukupno 98.000,00 kuna. Struktura dodijeljenih sredstava je sljedeća:
- VU «Kumpanija»

25.000,00 kuna;

- HGSU «Petar Milat»

-

kuna;

- Narodna glazba Blato

6.500,00 kuna;

- HGU «Sveta Vincenca»

6.500,00 kuna;

- Matica hrvatska-ogranak Blato

2.000,00 kuna;

- Župni zbor

3.000,00 kuna;

- Društvo prijatelja «Vino u tradiciji življenja»

2.000,00 kuna;

- Radio Blato

53.000,00 kuna;

- Blatska udruga mladih «Bum»

-

kuna;

- ULIPUK

-

kuna .

2.4. Izdavaštvo i informiranje
Za potrebe izdavaštva i informiranja u prvoj polovini 2012. godine nije bilo izdvajanja
iz Proračuna Općine Blato.
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 prvih šest mjeseci 2012. godine isplatilo se 63.339,00 kuna i to:
Odboru za obnovu i ureñenje deset starohrvatskih crkvica (VII.-XIV) na području
Župe Blato za obnovu crkvice sv. Mihovila 5.000,00 kuna i 58.339,00 kuna za sanaciju
krovne konstrukcije Lože na Plokati koja je bila nužna zbog dotrajalosti čitavog pokrova i
letvi, te zbog dotrajalosti dijela rogova, a koja je izvršena u 2011. godini.
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TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I IZDVOJENIH SREDSTAVA ZA
REALIZACIJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA PRVIH ŠEST
MJESECI 2012. GODINE

NAZIV PROGRAMA

PLANIRANO ZA
2012. GODINU

TEMELJNA KULTURA

613.100,00

Narodna knjižnica Općine Blato

IZDVOJENO U
PRVIH 6
MJESECI
213.856,00

239.900,00

105.401,00

373.200,00

108.455,00

Blatski fižuli-ustanova u kulturi
KULTURNA DOGAĐANJA

10.000,00

PROGRAMI KULTURNIH
UDRUGA I DRUŠTAVA
IZDAVAŠTVO
INFORMIRANJE

169.500,00
I

INVESTICIJSKA
ULAGANJA U OBJEKTE I
GRAĐU U KULTURI

5.000,00

122.000,00

-obnova starohrvatskih crkvica
-Sanacija krovne konstrukcije
Lože na Plokati

27.000,00
80.000,00

- Izrada spomenika
Domovinskog zajedništva

15.000,00

SVEUKUPNO:

IZVORI
SREDSTAVA

-

Proračun Općine
Blato
Dubrov.neretv.
županija
Proračun Općine
Blato

98.000,00

Proračun Općine
Blato

-

Proračun Općine
Blato

63.339,00

5.000,00
58.339,00

Proračun Općine
Blato

375.195,00

Proračun OB

919.600,00
904.600,00
15.000,00

Dub.-nere. župan.
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU I
OBRAZOVANJU NA PODRUČJU OPĆINE BLATO
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine
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 2012. godini za potrebe odgoja i obrazovanja izdvoji
893.000,00 kuna, dok je u prvih šest mjeseci 2012. godine za realizaciju Programa javnih
potreba u odgoju i obrazovanju Općina Blato ukupno izdvojila 323.415,00 kuna.
2. REALIZACIJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU I
OBRAZOVANJU NA PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA RAZDOBLJE OD 01.
SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2012. GODINE
2.1. Program u predškolskom odgoju i obrazovanju
U predškolskom odgoju i obrazovanju Općina Blato u prvih šest mjeseci 2012. godine
sufinancirala je rad Dječjih vrtića koje je polazilo 111 djece u dobi od 6 mj. do 6,6 godina, te
je za taj program izdvojila iznos od 243.915,00 kuna i to:
- Dječji vrtić «Blato»

u iznosu od

195.915,00 kuna;

- Dječji vrtić «Marija Petković»

u iznosu od

48.000,00 kuna.

2.2. Program u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju
U prvoj polovini 2012. godine Općina Blato podržala je različite programe Osnovne
škole Blato koju je polazilo 293 učenika u osam razreda i 16 odjeljenja i Srednje škole Blato
koju je polazilo 184 učenika u 11 odjeljenja.
Temeljem zahtjeva, Općina Blato isplatila je ukupno 12.500,00 kuna Osnovnoj školi
Blato, te 3.000,00 kuna Srednjoj školi Blato u prvih šest mjeseci 2012. godine
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a Školski sportski klub Osnovne škole Blato u prvoj polovini 2012. godine isplaćeno
je 1.500,00 kuna.
2.3. Program u glazbenom obrazovanju djece i mladeži
Za realizaciju ovog dijela programa Općina Blato u prvih šest mjeseci 2012. godine
izdvojila je 10.000,00 kuna iz općinskog proračuna.
2.4. Program u visokoškolskom obrazovanju
Sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata Općina Blato je u prvih šest
mjeseci 2012. godine stipendirala studente prema kriteriju Liste prvenstva i najboljeg učenika
Srednje škole Blato, te je za realizaciju ove mjere izdvojeno 52.500,00 kuna. Ukupno su
stipendirana 23 studenata.
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TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I IZDVOJENIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU ZA PRVIH ŠEST
MJESECI 2012. GODINE

PROGRAM

PLANIRANO
ZA 2012.
GODINU

PROGRAMI PREDŠKOLSKOG
ODGOJA I OBRAZOVANJA

647.000,00

IZDVOJENO
U PRVIH
ŠEST
MJESECI
243.915,00

- Dječji vrtić»Blato»

485.000,00

195.915,00

- Dječji vrtić «M. Petković»

162.000,00

48.000,00

58.000,00

17.000,00

32.500,00
7.500,00

12.500,00
3.000,00

6.000,00
12.000,00

1.500,00
-

PROGRAMI OSNOVNOG I
SREDNJOŠKOLSKOG
OBRAZOVANJA
- programi osnovnog obrazovanja
- programi srednješkolskog
obrazovanja
-ŠŠK „Škoj“ i ŠŠK Osnovne škole
- pokloni najboljim učenicima
PROGRAM OSNOVNE
GLAZBENE ŠKOLE BLATO
PROGRAMI
VISOKOŠKOLSKOG
OBRAZOVANJA
UKUPNO

18.000,00

IZVORI
SREDSTAVA

10.000,00

170.000,00

52.500,00

893.000,00

323.415,00

Proračun Općine
Blato

Proračun Općine
Blato

Proračun Općine
Blato
Proračun Općine
Blato

Proračun
Općine Blato
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA
PODRUČJU OPĆINE BLATO
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine

1. UVOD
Za javne potrebe u sportu na području općine Blato za razdoblje od 01. siječnja do 30.
lipnja 2012. godine iz Proračuna je izdvojeno 210.801,00 kuna. Sredstva se odnose na
investicijsko ulaganje u sportske objekte i opremu, kapitalne projekte te na financiranje
djelovanja sportskih društava preko Zajednice športskih udruga Općine Blato, i to:
-

BŠK «Zmaj» (nogomet);
VK «Tornado» Prigradica (vaterpolo);
GU «Hrvatski sokol» (gimnastika);
ŠK «Blato» (šah);
HPD «Spivnik» (planinarstvo i speologija);
LU «Jastreb» (lov);
ŠRU «Pagar» (sportski ribolov);

2. REALIZACIJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA PRVIH
ŠEST MJESECI 2012. GODINE
2.1. Djelovanje sportskih društava
Za djelovanje sportskih društava u prvoj polovini 2012. godine iz Proračuna
Općine Blato izdvojeno je ukupno 149.200,00 kuna. Struktura izdvojenih sredstava je
sljedeća:
- BŠK «Zmaj»
- GU «Hrvatski sokol»
- ŠRU «Pagar»
- ŠK «Blato»
-HPD «Spivnik»
- Vaterpolo klub «Tornado»
- LU «Jastreb»

145.200,00 kuna;
- kuna;
- kuna;
4.000,00 kuna;
- kuna;
- kuna;
- kuna.
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2.2. Djelovanja i dogañanja u sportu za vrijeme manifestacija pod
pokroviteljstvom Općine Blato i promicanje sporta meñu mladima
U prvih šest mjeseci 2012. godine nije bilo zahtjeva za financiranje djelovanja
dogañanja u sportu za vrijeme manifestacija pod pokroviteljstvom Općine Blato.

2.3. Organizacija memorijalnog turnira u spomen na Želimira Žanetića
U prvih šest mjeseci nije bilo zahtjeva jer se turnir organizira u listopadu.

2.4. Udruga «Igre otoka svijeta»
Općina Blato sudjelovala je na XVI. Igrama otoka svijeta koje su se održale na
Sardiniji, te je za prvih šest mjeseci 2012. godine izdvojila 35.000,00 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 isplaćeno je ukupno 390.075,00 za otkup zemljišta za športsku
dvoranu.
U prvih šest mjeseci 2012. godine nije bilo izdvajanja iz Proračuna za športsku
dvoranu
•

Održavanje Doma športova

Za održavanje Doma športova u prvoj polovini 2012. godine iz Proračuna Općine
Blato izdvojilo se ukupno 26.601,00 kuna.
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TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I IZDVOJENIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2012. GOD.
NAZIV PROGRAMA

FINANCIRANJE PROGRAMA
SPORTSKIH KLUBOVA I
DRUŠTAVA
DJELOVANJA I DOGAĐANJA U
SPORTU TIJEKOM GODINE
ORGANIZACIJA
MEMORIJALNOG TURNIRA U
SPOMEN NA ŽELIMIRA
ŽANETIĆA
UDRUGA
«IGRE
OTOKA
SVIJETA»

PLANIRANO
PROGRAMOM
ZA 2012.
GODINU

IZDVOJENO U
PRVIH ŠEST
MJESECI

301.000,00

149.200,00

Proračun Općine
Blato

5.000,00

-

Proračun Općine
Blato

5.000,00

Proračun Općine
Blato

44.000,00

35.000,00

KAPITALNI PROJEKTI

60.000,00

26.601,00

- Športska dvorana
-Održavanje športskih objekata

30.000,00
30.000,00

26.601,00

415.000,00

210.801,00

UKUPNO

IZVORI
SREDSTAVA

Proračun Općine
Blato

Proračun Općine
Blato

Proračun
Općine Blato
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI NA
PODRUČJU OPĆINE BLATO
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine
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 5% tekućih proračunskih prihoda za pružanje pomoći
odreñenim kategorijama stanovništva koji udovoljavaju kriterijima navedenim u Programu
zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato.
Za 2012. godinu proračunom Općine Blato planirana je za realizaciju Programa
zdravstva i socijalne skrbi, u iznosu od 725.000,00 kuna, dok je iz Proračuna Općine Blato u
prvoj polovini 2012. godine za realizaciju Programa zdravstva i socijalne skrbi izdvojeno
363.662,00 kuna.
2. REALIZACIJA PRAVA I OBLIKA SOCIJALNE SKRBI U SUSTAVU
PROGRAMA ZDRAVSVA I SOCIJALNE SKRBI OPĆINE BLATO ZA
RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2012. GODINE

A) Zaštita djece i mladeži

226.338,00 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 26.400,00 kuna.

2.2.

Jednokratne novčane pomoći
Općina Blato je u prvoj polovini 2012. godine isplatila jednokratne pomoći
mladeži u iznosu od 21.292,00 kuna.

2.3.

Jednokratne novčane potpore za novoroñenu djecu
Prema dostavljenim zahtjevima roditelja za isplatu naknade za novoroñenu
djecu u prvih šest mjeseci 2012. godine ukupno je iz Općinskog Proračuna
isplaćeno 165.840,00 kuna za 22 novoroñene dijete, od čega se 75.000,00 kuna
odnosi na 11 djece roñene u 2011. i 2012. godini, a preostali iznos od
90.840,00 odnosi se na 11 zahtjeva roditelja iz 2008., 2009., 2010. i 2011.
godine koji se isplaćuju u obrocima. 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

05. listopada 2012.god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 6

dijete naknada iznosi 60.000,00 kuna, za četvrto i svako daljnje 72.000,00
kuna, a koje se isplaćuju u ratama.
Prigodni poklon za Božićne blagdane

2.4.

Prigodom Božićnih i novogodišnjih blagdana podijeljeni su darovi djeci do 10.
godina za što je iz Proračuna Općine Blato izdvojeno 12.806,00 kuna.
B) Zaštita obitelji i starijih osoba
2.5.

43.195,00 kuna.

Pomoć za stanovanje
Na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb, u prvoj polovini 2012. godine
Općina Blato sudjelovala je u pružanju pomoći u podmirenju troškova
stanovanja korisnicima pomoći za uzdržavanje, u ukupnom iznosu od
19.813,00 kuna.
Uvećani oblik pomoći za uzdržavanje
U prvih šest mjeseci 2012. godine nije bilo zahtjeva za isplatu uvećanog oblik
pomoći za uzdržavanje korisnicima pomoći za uzdržavanje Centra za socijalnu
skrb Korčula.

2.6.

2.7.

Jednokratne novčane pomoći
Na temelju podnesenih zahtjeva Općinski načelnik odobrio je u 2012. 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 23.382,00
kuna.

2.8.

Oslobañanje od plaćanja komunalne naknade
Nije bilo zahtjeva u prvih šest mjeseci 2012. godine.

2.9.

Plaćanje računa javnih komunalnih poduzeća
Nije bilo zahtjeva u prvih šest mjeseci 2012. godine.

C)
2.10.

Financiranje udruga i društava

94.129,00 kuna.

«Vincenca» Humanitarna udruga osoba s posebnim potrebama
Općina Blato u proteklih šest mjeseci 2012. godine izdvojila je 49.474,00 kuna
za Humanitarnu udrugu osoba s posebnim potrebama «Vincenca» koja su
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utrošena za plaću djelatnice na pola radnog vremena u iznosu od 25.234,00
kuna, te plaćanje najamnine za prostor u iznosu od 24.240,00 kuna.
2.11.

Potpore Savjetovalištu, udrugama i programima koji se bave problemom
ovisnosti
Za realizaciju Programa borbe protiv ovisnosti na području Općine Blato i za
rad Savjetovališta za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u Blatu, iz
Općinskog proračuna u proteklih šest mjeseci nisu izdvojena sredstva.

2.12.

Udruga umirovljenika
U prvih šest mjeseci 2012. godine nije podnesen zahtjev Općini Blato za
isplatu sredstava Udruzi umirovljenika.

2.13.

Crveni križ – Gradsko društvo Korčula
U prvoj polovini 2012. godine nije bilo zahtjeva za isplatu sredstava iz
Općinskog proračuna za Crveni križ-Gradsko društvo Korčula, kao ni za Klub
dobrovoljnih davatelja krvi.

2.14.

Udruga slijepih Dubrovačko-neretvanske županije
U prvih šest mjeseci 2012. godine nije podnesen zahtjev za isplatu sredstava
Udruzi slijepih Dubrovačko-neretvanske županije.

2.15.

Udruga gluhih i nagluhih
U prvih šest mjeseci 2012. godine nije podnesen zahtjev za isplatu sredstava
Udruzi gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije.

2.16.

Liga protiv raka Korčula –Pelješac
U prvoj polovini 2012. godine nije podnesen zahtjev za isplatu sredstava iz
općinskog proračuna Ligi protiv raka Korčula-Pelješac.

2.17.

Hrvatska Gorska Služba Spašavanja
U prvoj polovini 2012. godine nije podnesen zahtjev za isplatu sredstava iz
općinskog proračuna HGSS.

2.18.

Hitna medicinska služba
U prvoj polovini 2012. godine izdvojeno je ukupno 44.655,00 kuna za Hitnu
medicinsku službu.
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TABELARNI PRIKAZ REALIZACIJE PROGRAMA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE
SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA PRVIH 6 MJESECI 2012.

PROGRAM

PLANIRANO

IZDVOJENO

ZA 2012.

U PRVIH 6 MJ

ZAŠTITA MLADEŽI

IZVORI
SREDSTAVA
Proračun
Općine Blato

462.000,00

226.338,00

1. Olakšice i oslobañanja od
plaćanja smještaja djece u
predškolskim ustanovama
2. Jednokratne pomoći mladeži

30.000,00

26.400,00

Proračun
Općine Blato

22.000,00

21.292,00

3. Jednokratne novčane
potpore za novoroñenu djecu

400.000,00

Proračun
Općine Blato
Proračun

4.Prigodni poklon
Božićne blagdane

bon

165.840,00

Općine Blato
za

10.000,00

12.806,00

Proračun
Općine Blato

ZAŠTITA OBITELJI I
STARIJIH OSOBA

Proračun O.B.

85.000,00

43.195,00

5. Pomoći za podmirenje
troškova stanovanja (uključuje
troškove ogrijeva)

14.000,00

19.813,00

Proračun Općine
Blato

6. Uvećani oblik pomoći za
uzdržavanje

7.000,00

-

Proračun

7. Jednokratne novčane
pomoći

57.000,00

8. Oslobañanje od plaćanja
komunalne naknade

2.000,00

9.Plaćanje
računa
komunalnih poduzeća

5.000,00

Općine Blato
23.382,00

Proračun
Općine Blato

javnih

-

Proračun
Općine Blato

-

Proračun
Općine Blato

178.000,00

94.129,00

Proračun Općine
Blato

10. Vincenca Udruga osoba s
posebnim potrebama

72.000,00

49.474,00

Proračun

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

2.000,00

FINANCIRANJE UDRUGA
I DRUŠTAVA

Općine Blato
-

Proračun
Općine Blato
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18.000,00
12.000,00

-

Proračun OB

1.000,00

-

Proračun
Općine Blato

14. Udruga gluhih i nagluhih

1.000,00

-

Proračun OB

15. Liga protiv raka KorčulaPelješac

5.000,00

-

Proračun OB

16. Udruga umirovljenika

2.000,00

-

Proračun
Općine Blato

17. HGSS

5.000,00

-

Proračun Općine
Blato

18. Hitna medicinska služba

60.000,00

44.655,00

Proračun OB

725.000,00

363.662,00

UKUPNO

Proračun OB
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IZVJEŠĆE O PROVEDENIM IMOVINSKO-PRAVNIM POSLOVIMA
u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine

I. IZGRADNJA OBJEKATA
1. Izgradnja športske dvorane
Od 5 tužbi koje su podnesene Općinskom sudu u Korčuli, ostala je 1 neriješena.
TUŽBE
BROJ TUŽENIH

1
7

2. Cesta Blato – Prigradica
Do današnjeg dana nije donesena niti jedna presuda.
TUŽBE
BROJ TUŽENIH

4
336

3. Rekonstrukcija ceste preko Krtinjice (od spoja sa D-118 do spoja sa LC-69019 – uvala
Naplovac)
U postupku je priprema tužbi.
4. Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica
Čeka se na ovjeru parcelacijskog elaborata i provoñenje parcelacije u zemljišnoj knjizi i katastarskom
operatu.
UGOVOR O KUPOPRODAJI
UGOVOR O DAROVANJU
UGOVOR O ZAMJENI
DOPISI
TUŽBE

20
1
1
140
70

5. Sanacija deponija Sitnica
Poslano 5 tužbi Općinskom sudu u Korčuli.
TUŽBE

5

6. Izgradnja ceste na dionici od 54. Ul. do spoja sa ŽC - 6222
Nije još izrañen glavni projekt i parcelacijski elaborat za drugu dionicu. Tužbe su u postupku na
Općinskom sudu u Korčuli.
TUŽBA
BROJ TUŽENIH
UGOVOR O KUPOPRODAJI

2
29
40

7. Izgradnja kanalizacije - II. faza
Sklopljena su 4 kupoprodajna ugovora te 14 ugovora o pravu služnosti. Od tri tužbe jedna je okončana
uknjižbom Općine Blato, jedna je u postupku (ročište 14.12.2012.), dok je jedna tužba u pripremi.
UGOVOR O KUPOPRODAJI
UGOVOR O OSNIVANJU PRAVA SLUŽNOSTI

4
20
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1
1
5
3

8. Proširenje ŽC – 6222 od zaobilaznice do istočnog ulaza u Blato
KUPOPRODAJNI UGOVORI

39

Do sada nije realizirano.
9. Poduzetnička zona Krtinja
UGOVOR O KUPOPRODAJI
UGOVOR O ZAMJENI
TUŽBA
BROJ TUŽENIH
UGOVOR O JAVNOM - PRIVATNOM
PARTNERSTVU

2
1
1
47
1

Nisu sklopljeni ugovori o kupoprodaji niti ugovor o javnom privatnom-partnerstvu za solarnu
elektranu. Tužba je u pripremi.
10. Sanacija krovišta Tržnice u Blatu
Ova je investicija brisana iz Programa kapitalnih ulaganja i Proračuna Općine Blato za 2012. godinu.
11. Proširenje groblja Sv. Križa u Blatu
Sklopljen je 41 predugovor o izgradnji obiteljske grobnice. Za potrebe proširenja groblja otkupljena je
čest. zem. 17748/12 i sudskim putem utvrñeno vlasništvo Općine Blato. U postupku je otkup dijela
čestice zemlje 17748/18 koji je naknadno uključen u obuhvat proširenja groblja.
12. Izmjena i dopuna PPUOB
Izrañen i potpisan ugovor o izradi PPUOB.
13. Igralište za male športove na Prižbi
Upućen zahtjev za darovanje čest. zem. 27891 i 27889/3 k.o. Blato Agenciji za upravljanje državnom
imovinom s popratnom dokumentacijom.
II. Parnični postupci u kojima je Općina Blato jedna od stranaka
Osim u parničnim postupcima koji se vode u predmetima navedenim pod točkom II. Izgradnja
objekata, Općina Blato sudjeluje i u slijedećim parničnim postupcima:
a) P.50/09
Zakazano je ročište za dan 19. prosinca 2012. godine
TUŽITELJ
TUŽENIK

HZMO Dubrovnik
Općina Blato
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Zahtjev za isplatu sredstava na ime sklopljenog kupoprodajnog
ugovora za stan u stambenoj zgradi u Blatu, Ul.1/15, Zlinje

b) P.24/11
Očekuje se dostava presude.
TUŽITELJ
TUŽENI
PREDMET

Općina Blato
6 (upisani vlasnici i njihovi nasljednici)
utvrñivanje vlasništva na zemljištu i zgradi Doma starih u Blatu

c) P.628/95
Čeka se dostava presude.
TUŽENI
PREDMET

SDP Zagreb i Općina Blato
Utvrñenje i predaja u posjed
nekretnina (zgrada bivšeg
Komiteta)

d) 12P2649/2011 (Trgovački sud u Splitu)
Općina Blato podnijela je tužbu protiv INECTO d.o.o. iz Splita radi naknade štete nanesene na
lokalnoj cesti Krtinjica – Naplovac. Općina Blato dostavila je Sudu očitovanje na odgovor na tužbu.
III. Evidentiranje općinskog puta (Vela Strana – Sveti Ivan)
Još nije riješen upravni spor pred Upravnim sudom Hrvatske.
IV. Zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Blato
Nakon raskida Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Prigradici nije raspisan novi Natječaj.
V. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Dostavljene su Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH na području Općine Blato za k.o. Blato na suglasnost Ministarstvu
poljoprivrede 5. ožujka 2012. godine. Još nije dana suglasnost.
VI. Koncesijska odobrenja i koncesije
a) Temeljem dosadašnjeg Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03) i Uredbi o
postupku davanja koncesijskog odobrenja (NN 36/04) izdano je 5 koncesijskih odobrenja (1 za
iznajmljivanje sredstava i komercijalno-rekreacijske sadržaje, 2 za obuku ronilaca, 1 za obuku jedrenja
i 1 za iznajmljivanje plovila) na ukupni iznos od 19.945,00 kuna. Od Ureda za turizam, more i
poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije dobivena je suglasnost na Godišnji plan upravljanja
pomorskim dobrom na području općine Blato za 2012. godinu.
b) Provodi se redovita kontrola naplate po ugovorima o koncesiji (prijevoz pokojnika, linijski prijevoz
putnika u javnom prometu, te za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih
jama).
VIII. Godišnja izvješća
Dostavljena su godišnja izvješća o:
- o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Agenciji za zaštitu osobnih podataka)

05. listopada 2012.god.

-

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 6

o provoñenju ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava za potrebe
nacionalnih manjina, te o zapošljavanju u upravnim tijelima (Uredu državne uprave u
Dubrovačko-neretvanskoj županiji).

IX. Ugovori iz područja društvenih djelatnosti
Sklopljeno je 11 Ugovora o naknadi za novoroñeno dijete, 9 Ugovora o najmu stana za potrebe
provoñenja Programa zdravstva i socijalne skrbi, te 4 Ugovora za potrebe provoñenja Programa
javnih potreba u športu.
X. Izbor Općinskog savjeta mladih Općine Blato
Imenovan je novi Savjet mladih na dvogodišnji mandat.
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3) Sukladno odredbama članka 42. 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), članku 11. Statuta BLATSKI FIŽULI ustanova u kulturi (Sl. gl. Općine Blato 1/08) i
članku 28. Statuta Općine Blato (Sl. gl. Općine Blato 5/09) Općinsko vijeće Blato na svojoj
31. sjednici održanoj 04. listopada 2012. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o imenovanju Upravnog vijeća
BLATSKI FIŽULI ustanova u kulturi

Članak 1.
Imenuje se Upravno vijeće BLATSKI FIŽULI ustanova u kulturi u sastavu:
1. Stjepan Bačić, mag.
2. Ivan Bačić, prof.
3. Emil Martinović, prof.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Blato“.

KLASA: 021-05/12-02/32
URBROJ: 2138/02-02/1-12-1
Blato, 04. listopada 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
mr.ph. Želimir Bosnić, v.r.

05. listopada 2012.god.
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4) Na temelju članka 88. Statuta Općine Blato (Sl. glasnik 5/09) Općinsko vijeće Blato
na svojoj 31. sjednici održanoj dana 04. listopada 2012. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Vodovod-a d.o.o. Blato i
financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine

I.

Prihvaća se Izvješće o poslovanju Vodovod-a d.o.o. Blato i financijsko izvješće za
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine, koji čine sastavni dio ovog
Zaključka.

II.

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

KLASA: 021-05/12-02/33
URBROJ: 2138/02-02/1-12-1
Blato, 04. listopada 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
mr.ph. Želimir Bosnić, v.r.

05. listopada 2012.god.
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5) Na temelju članka 10. Izjave o osnivanju i organiziranju trgovačkog društva s
ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, Skupština Društva na
svojoj 31. sjednici održanoj dana 04. listopada 2012. godine, donijela je slijedeći

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju EKO d.o.o. Blato i
financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine

I.
Prihvaća se Izvješće o poslovanju EKO d.o.o. Blato i financijsko izvješće za razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine, koja čine sastavni dio ovog Zaključka.

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

KLASA: 021-05/12-02/34
URBROJ: 2138/02-02/1-12-1
Blato, 04. listopada 2012. godine

Predsjednik Skupštine
mr.ph. Želimir Bosnić, v.r.

05. listopada 2012.god.
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OPĆINSKI NAČELNIK:
1) Na temelju odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih
kontrola u javnom sektoru (NN 141/06) Općinski načelnik Općine Blato Ivo Gavranić donosi

ODLUKU
o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
I.
Ovom Odlukom imenuje se dipl. iur. Antonela Bačić, voditeljica Odjeljka za društvene
djelatnosti Općine Blato, osobom zaduženom za nepravilnosti u Općini Blato.
Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:
Telefon: 020/851-041
Fax: 020/851-241
E-mail: antonelab@blato.hr
II.
Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u
javnom sektoru, Antonela Bačić obvezna je:
1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima,
2. pratiti tijek postupanja po utvrñenim nepravilnostima,
3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15.
Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju
sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
4. surañivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je
djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.
III.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju osobe zadužene za
nepravilnosti (Sl.gl. 2/07).
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 023-05/12-01/24
URBROJ: 2138/02-01-12-1
Blato, 5. listopada 2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
prof. Ivo Gavranić, v.r.

05. listopada 2012.god.
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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

