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Temeljem članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu (NN 87/08) i članka 29. Statuta
Općine Blato (Sl.gl. 5/09), Općinsko vijeće Blato na svojoj 32. sjednici održanoj 13. prosinca
2012. godine, donosi

PRORAČUN OPĆINE
BLATO
ZA 2013. GODINU
I
PROJEKCIJE ZA 2014.
I 2015. GODINU
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Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (87/08) i članka 29. Statuta Općine Blato
(Službeni glasnik 5/09), Općinsko vijeće Blato na svojoj 32. sjednici održanoj dana 13.
prosinca 2012. godine donijelo je
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Blato za 2013. godinu

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom ureñuje prihodi, primici, rashodi i izdaci Proračuna Općine Blato za 2013.
godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), izvršavanje Proračuna, opseg zaduživanja i davanja
jamstava, upravljanje dugom, te financijskom i nefinancijskom imovinom, kao i prava i
obveze korisnika proračunskih sredstava.
II. STRUKTURA PRORAČUNA
Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, te Računa financiranja, a Posebni
dio sadrži raspored rashoda prema organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj, te funkcijskoj
klasifikaciji, te izvorima financiranja.
U Računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi od imovine,
te financiranje javnih rashoda na razini općinske uprave i proračunskih korisnika.
II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
1. Upravljanje prihodima i izdacima
Članak 3.
Tijela Općine Blato odgovorna za prikupljanje proračunskih prihoda, odgovorna su za
potpuno i pravodobno prikupljanje prihoda na račun proračuna u skladu sa odgovarajućim
zakonima i provedbenim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u proračunu.

Članak 4.
Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: korisnici)
koji su u Posebnom dijelu Proračuna odreñeni na nositelje sredstava na pojedinim stavkama u
skladu sa godišnjim financijskim planom Korisnika.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su odreñene Proračunom,
i to do visine utvrñene u njegovu Posebnom dijelu.
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Članak 5.
Ostali korisnici proračuna mogu koristiti sredstva Proračuna i sva oslobañanja od plaćanja
izvornih općinskih prihoda (porez na tvrtku, porez na reklame, porez na kuću za odmor, porez
na korištenje javnih površina, komunalna naknada i komunalni doprinos) isključivo uz zahtjev
kojeg odobrava Općinski načelnik.
2. Planiranje likvidnosti proračuna
Članak 6.
Korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u Posebnom dijelu
Proračuna, ako je njihovo dospijeće plaćanja usklañeno s mjesečnim dodjelama.
Pri utvrñivanju mjesečnih dodjela korisniku, polazi se od visine sredstava utvrñenih u
godišnjem i mjesečnim financijskim planovima korisnika.
Odjel za proračun i financije utvrñuje mjesečnu proračunsku dodjelu sredstava u skladu s
likvidnosti proračuna i preuzetim obvezama proračunskog korisnika, do visine planirane u
godišnjem financijskom planu proračunskog korisnika i Proračunu Općine Blato.
Proračunski korisnik u financijskom planu treba iskazati sve svoje prihode i rashode, a Općina
Blato doznačuje razliku izmeñu vlastitih prihoda i ukupnih rashoda proračuskih sredstava, ali
do visine sredstava osiguranih u Proračunu.
Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika u 2013. godini neće se uplaćivati u lokalni
proračun, ali Općina Blato zadržava pravo kontrole i nadzora naplate vlastitih prihoda
proračunskih korisnika.
Ukoliko proračunski korisnici ne dostave godišnji financijski plan, sredstva izdvojena u
Proračunu neće se isplaćivati.

3. Proračunska zaliha
Članak 7.
U proračunu se utvrñuju sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 20.000 kuna, koja se
koriste za nepredviñene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene
za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrñena dostatna sredstva, jer ih pri
planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.
Članak 8.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da odlučuje o upotrebi sredstava tekuće rezerve Općine Blato,
a o čemu će polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće.
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FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE
Članak 9.

Općinski načelnik je obvezno izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenju Proračuna za prvo
polugodište 2013. do 15. rujna.
Članak 10.
Godišnji Proračun izvršava se do 31. prosinca 2013. godine.
Nadležno upravno tijelo izrañuje nacrt prijedloga konsolidiranog obračuna proračuna i
dostavlja ga načelniku najkasnije do 1. svibnja 2014. godine.
Načelnik donosi prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna i dostavlja ga Državnom uredu za
reviziju najkasnije do 1. lipnja 2014. godine.
Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna podnosi se Općinskom vijeću najkasnije do 1. lipnja
2014. godine.

IV. UPRAVLJANJE DUGOVIMA
Članak 11.
Općina Blato u 2013. godini zadužuje se temeljem suglasnosti Vlade Republike Hrvatske u
visini od 4.840.000,00 kuna, isključivo za financiranje projekta „Sustav kanalizacije i
pročišćavanja otpadnih voda”, « Podsustav odvodnje Blato – Glavni kanalizacijski kolektori i
crpne stanice, 1. faza: Izgradnja gravitacijskih kanala K1-7 i K1-8 ».
Članak 12.
Ugovor o zaduživanju sklapa načelnik na osnovu Proračuna i uz prethodno mišljenje ministra
financija i uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, koja je obvezni prilog ugovora o
zaduživanju.
Članak 13.
Ukupna godišnja obveza (godišnji anuitet) Općine Blato za zaduživanje iz članka 11. ove
Odluke može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u 2012. godini, a pod kojim se
prihodima podrazumijevaju ostvareni prihodi proračuna umanjeni za prihode i primitke od
domaćih i inozemnih potpora i donacija iz državnog i županijskog proračuna, te prihoda s
osnova posebnih ugovora.
Članak 14.
Trgovačko društvo i javna ustanova kojih je osnivač i većinski vlasnik Općina Blato mogu se
zadužiti samo uz prethodnu suglasnost osnivača.

14. prosinca 2012.god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 8

Odluku o suglasnosti iz stavka 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće Blato.
Općinski načelnik Općine Blato dužan je izvijestiti Ministarstvo financija o danim jamstivma
u roku od 30 dana nakon danog jamstva i obvezno do 31. prosinca tekuće godine.
V. ODGOVORNOST ČELNIKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA, FINANCIJSKOG
KONTROLORA I RAČUNOPOLAGAČA
Članak 15.
Načelnik Općine odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna, za preuzimanje i
verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava.
Načelnik Općine odgovoran je za zakonitost, svrsishodnost, učinkovitost i za ekonomično
raspolaganje proračunskim sredstvima, a s obzirom da je načelnik ujedno i računopolagač
odgovoran je za trošenje javnog novca za namjene utvrñene proračunom.
Pročelnik nadležnog upravnog tijela ujedno je i voditelj za financijsko upravljanje i kontrole,
a odgovoran je za uspostavu, razvoj i provoñenje sustava financijskog upravljanja i kontrola
u Općini Blato.
Voditelj Odjeljka za društvene djelatnosti je ujedno i osoba za utvrñivanje nepravilnosti koja
je zadužena za zaprimanje obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili
samostalno poduzimanje radnje protiv nepravilnosti i prijevara, poduzimanje potrebnih mjera,
te o istom izvješćivanje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Odsjeka za suzbijanje
nepravilnosti i prijevara u Odjelu proračunskog nadzora Državne riznice u Ministarstvu
financija;

VI. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine
Blato“, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2013. godine.

KLASA: 023-05/12-01/36
URBROJ: 2138/02-01-12-1
Blato, 13. prosinca 2012. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
mr.ph. Želimir Bosnić, v.r.
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Na temelju članka 28. Statuta Općine Blato (Sl. gl. br. 5/09), Općinsko vijeće Blato, na svojoj
32. sjednici održanoj 13. prosinca 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Programa rada Općine Blato za 2013. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se Program rada Općine Blato za 2013. godinu koji
uključuje Program poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato za 2013. godinu, Program
gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato
za 2013. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova održavanja
ureñenog grañevinskog zemljišta na području općine Blato za 2013. godinu, Program javnih
potreba u kulturi na području općine Blato za 2013. godinu, Program javnih potreba u odgoju
i obrazovanju na području općine Blato za 2013. godinu, Program javnih potreba u sportu na
području općine Blato za 2013. godinu i Program zdravstva i socijalne skrbi na području
općine Blato za 2013. godinu i isti čine sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Blato“.

KLASA: 023-05/12-01/37
URBROJ: 2138/02-01-12-1
Blato, 13. prosinca 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
mr.ph. Želimir Bosnić, v.r.
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PROGRAM RADA OPĆINE BLATO
ZA 2013. GODINU
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PROGRAM POTICANJA GOSPODARSKOG RAZVITKA OPĆINE BLATO
U 2013. GODINI
1. UVOD
Od 3583 stanovnika (prema popisu iz 2011. godine) Općine Blato, na dan 31.
listopada 2012. godine, njih 1578 je registrirano kao radno sposobno, od čega je 1323
zaposleno, dok ih se 255 nalazi na Zavodu za zapošljavanje, što rezultira stopom
nezaposlenosti od 16,16%, što je za 0,72% viša stopa od one koja je zabilježena u isto vrijeme
prošle godine. U 2012. godini u odnosu na prethodne godina ukupna zaposlenost u Blatu nije
se značajnije mijenjala.
U poslovanju gospodarskih subjekata za prvih šest mjeseci tekuće godine (obrañene samo
pravne osobe), prema izvješćima Financijske agencije, zabilježen je pad prihoda od 1% u
odnosu na 2011. godinu, dolazi do drastičnog pada broja gospodarskih subjekata koji posluju
pozitivno, tako da je 60% ukupnog broja gospodarskih subjekta u 2012. godini poslovalo s
gubitkom.. Ovom kratkom analizom obuhvaćeno je 70 poduzetnika, koji zapošljavaju 730
zaposlenih ili 55% ukupnog broja zaposlenih u Općini Blato. Pozitivan pokazatelj je činjenica
da se unatoč otežanom poslovanju, ukupna zaposlenost u Blatu nije smanjila, a prosječna neto
plaća u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjila se 1,3% i iznosi 4.247,00 kuna.
Podatcima za ostale gospodarske subjekte Općina Blato ne raspolaže jer ih Financijska
agencija sustavno ne obrañuje.

Radež d.d. kao najznačajniji gospodarski subjekt u Blatu poslovnu je 2011. godinu
završio s gubitkom od 2 mil.kuna pri ukupnim prihodima od 86 mil kuna i ukupnim
rashodima od 88 mil kuna. Prema rezultatima poslovanja za prvih devet mjeseci tekuće
godine, poslovna 2012. godina takoñer će rezultirati s gubitkom iz poslovanja. Unatoč
očekivanom oporavku u drugom dijelu tekuće godine, isto se nije dogodilo jer se najveći
ovogodišnji projekt (narudžba za Brodosplit) odgaña za slijedeću godinu, koja će godina
takoñer biti vrlo neizvjesna, jer je popunjenost kapaciteta s čvrstim ugovorima zanemariva, a
Brodosplit kao trenutno najveći kupac, u postupku je restrukturiranja i u nemogućnosti je
izvršavati i dosadašnje financijske obveze.
Radež je u proteklom razdoblju veliki dio svoje proizvodnje plasirao na svjetsko
tržište (50%-60%, a u najboljim danima i do 90% svoje proizvodnje). S obzirom na izraženu
konkurenciju na tom tržištu, inozemne narudžbe sve su rjeñe, a poslovanje s domaćim
brodogradilištima je zamrlo, tako da je poslovanje i slijedeće godine upitno u proizvodnom i
financijskom pogledu. Radež d.d. na dan 31. listopada 2012. godine broji 333 zaposlenika i
zahvaljujući financijskim sredstvima iz prošlih godina, još uvijek izvršava sve svoje
financijske obveze, kako prema zaposlenicima, tako i prema državnim institucijama i
dobavljačima. Meñutim, pored smanjenog intenziteta poslovanja i naplata u tekućoj godini je
takoñer otežana zbog nelikvidnosti domaćih kupaca i produljenja rokova plaćanja kod
inozemnih kupaca.
Dioničko društvo „Blato 1902“ d.d. u tekućoj je poslovnoj godini svoju strategiju usmjerilo
na održavanje svojih baznih djelatnosti, vinogradarstva i maslinarstva.
Osnovu poslovanja čine uzgoj grožña na vlastitim vinogradima, otkup tržnih viškova od
kooperanata (grožñe, maslinovo ulje, rogači, smokve) te proizvodnja gotovih proizvoda.
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Usporedo sa sanacijom troškova, tvrtka uspijeva održati sve tržišne pozicije te osigurati
plasman za vlastite proizvode kojih u asortimanu ima preko pedeset, a proizvodnu paletu čine
vrhunska, kvalitetna i stolna vina, razne rakije, te djevičansko i ekstra djevičansko maslinovo
ulje.
Plasman se vrši putem vlastitih veleprodajnih skladišta, uz pomoć vlastitog voznog parka, te
maloprodajnih i ugostiteljskih objekata rasporeñenih na tri lokacije; Blato, Zagreb i Rijeka sa
ukupno 110 zaposlenika.
Na lokaciji Blato, gdje je i sjedište i uprava dioničkog društva uposleno je 70 zaposlenika
rasporeñenih na šest radnih jedinica.
Blato 1902 d.d. poslovnu je 2011. godinu završilo s pozitivnim rezultatom od 47 tis. Kuna.
Osim pozitivnog poslovanja planiranog za tekuću 2012.godinu u kojoj se bilježi i rast
poslovnih prihoda i to u vinarskom programu za 1%, te u uljarstvu za 4%, dioničko društvo
ima kratkoročne i dugoročne smjernice razvoja.
U kratkoročnom su planu poslovanja slijedeće radnje;
-širenje vlastite maloprodajne mreže sa vlastitim proizvodima u specijaliziranim
prodavaonicama u svrhu poboljšanja likvidnosti te osiguravanja bolje bruto prodajne marže,
za što je potrebno izvršiti pripreme do početka slijedeće turističke sezone.
-uvoñenje standardizacije proizvoda i usluga kako bi kvalitetom udovoljavali zahtjevima
tržišta
-započeti pregovore sa lokalnom zajednicom o mogućem preseljenju pogona vinarije na
lokaciju izvan centra mjesta Blato. S tim u svezi ispitati sve mogućnosti financiranja koje
tvrtka svojim statusom može ishoditi, uključujući i strukturne fondove Europske unije.
U dugoročnom planu, Blato 1902 d.d. ima namjeru preseliti pogone za proizvodnju vina izvan
centra mjesta, izvršiti rekonstrukciju zgrade uljare i postrojenja za preradu maslina, te izvršiti
sistematizaciju i rješavanje problematike zemljišta, koje predstavlja značajan potencijal za
budući razvoj dioničkog društva. Sve naprijed navedeno predstavlja pretpostavku za daljnji
stabilni položaj na tržištu europske unije koje nas očekuje.
U turističkoj sezoni 2012. godine zabilježen je značajan porast u ostvarenom broju
dolazaka i noćenja na području općine Blato. U prvih devet mjeseci ove godine tako je
ostvareno 130200 noćenja što je za 11,3 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Stoga je za očekivati konstantni porast dolazaka i noćenja i u narednim razdobljima, što znači
da će turizam iz godine u godinu predstavljati sve značajniji izvor prihoda za brojne blatske
obitelji. Značajan doprinos u poboljšanju turističke ponude ima Turistička zajednica Općine
Blato koja je osmislila brojne programe koji upotpunjuju osnovnu ponudu privatnih
iznajmljivača (zabavno-glazbene večeri u uvalama, obilježavanje i održavanje biciklističkih i
pješačkih staza, ureñenje plaža na Prižbi i u Prigradici). Nadalje, u tijeku su istraživanja na
predjelu arheološkog nalazišta Kopile u tijeku, te se nastavlja projekt dodatnog ureñenja i
označivanja sadašnje postojeće staze «Tragom povijesti» kako bi ista barem jednim svojim
dijelom u nadolazećem razdoblju postala edukativna staza i time obogatila našu turističku
ponudu. Značajan pomak napravljen je i u gastro ponudi provedbom projekta ishoñenja
certifikata i zaštite autohtonosti lumblije i stvaranjem njenog prepoznatljivog brenda. U cilju
poticanja ureñenosti mjesta te podizanja svijesti o kvaliteti usluge te njegovanja starih običaja,
TZO Blato nastavlja sa već tradicionalnim natječajima i priznanjima kao što su Najljepša
okućnica, Najbolji blagdanski ureñeni izlog, Priznanja dugogodišnjim gostima, te Dani
lumblija). Značajan pomak napravljen je i u promociji destinacije i cjelokupne turističke
ponude, te će se s tim aktivnostima nastaviti i u 2013. godine, a planirana je i edukacija
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(seminari, radionice) u vidu obrazovnih programa (npr. razvoj novih turističkih proizvoda i
sl).
U pogledu realizacije izgradnje hotelskih kapaciteta i marine u predjelu «Lučica» na
Prižbi, potrebno je istaknuti kako su riješene sve administrativne i tehničke zapreke za
realizaciju projekta, a to je donošenje urbanističkog plana južne obale i rješavanja privatnih
imovinsko pravnih odnosa, u čijem je rješavanju Općina Blato imala presudan utjecaj. Općina
Blato u stalnom je kontaktu s investitorima, te će biti uključena u svim daljnjim koracima na
realizaciji projekta koji će se realizirati u skladu s odredbama kupoprodajnog ugovora s
tvrtkom ADC d.o.o., što podrazumijeva izgradnju marine i hotelskog smještaja, a namjera
investitora je da projekt po svojoj vrijednosti i kvaliteti gradnje bude jedan od najprestižnijih
projekata na Jadranskoj obali. U tijeku su pripremne aktivnosti za izradu projektne
dokumentacije.
Obrtništvo i malo poduzetništvo u Blatu upošljava oko 370 osoba ili 23% ukupno
zaposlenih na području Općine Blato i ukupno promatrajući čini značajan segment blatskog
gospodarstva. Važno je naglasiti prilagodljivost obrtništva i malog poduzetništva
novonastalim uvjetima poslovanja, tako da nismo značajnije suočeni s zatvaranjem obrta i
prekidom bavljenja djelatnosti.

2.
MJERE U POTICANJU GOSPODARSKOG RAZVITKA OPĆINE
BLATO U 2013. GODINI
Mjere ovog programa su slijedeće:
2.1. Program poticanja zapošljavanja;
2.2. Subvencije kamata na poduzetničke kredite;
2.3. Potpore u obogaćivanju turističke ponude;
2.4. Ostali poticaji u gospodarstvu;
2.5. Investicijska ulaganja u poduzetničku zonu «Krtinja»;

2.1. PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA
Program poticanja zapošljavanja u 2013. godini temeljit će se na:
2.1.1. mjerama za poticanje zapošljavanja;
2.1.2. mjerama za poticanje samozapošljavanja
2.1.3. mjerama za poticanje zapošljavanja osoba sa višom ili visokom
stručnom spremom;
2.1.4. poticanje osnivanja novih tvrtki;
2.1.5. program javnih radova
2.1.6. nagrada poduzetniku sa najvećim brojem novozaposlenih osoba;
Program poticanja gospodarstva primjenjivat će se na subjekte gospodarstva koji svoju
djelatnost djelomično ili u cijelosti obavljaju na području Općine Blato a obuhvaćaju obrt,
zadruge, mala i srednja trgovačka društva, te druge oblike privatne poduzetničke aktivnosti.
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2.1.1. Mjere u poticanju zapošljavanja
Na području Općine Blato na dan 31. listopada 2012. godine evidentirano je 255 nezaposlenih
osoba, od kojih 161 žena odnosno 63,14% i 94 muškaraca odnosno 36,86%. Kvalifikacijska
struktura nezaposlenih jest kako slijedi:
ŽENE

MUŠKARCI

UKUPNO

NKV

40

16

56

KV

63

48

111

SSS

40

26

66

VŠS

12

0

12

VSS

6

4

10

SVEUKUPNO
Do 20 god
11
14
25
Od 20-30 god
34
35
69
Od 30-40 god
31
16
47
Od 40-50 god
22
11
33
Od 50-60 god
63
14
77
Preko 60 god
0
4
4
_________________________________________________________________
Sveukupno
161
94
255
Stopa nezaposlenosti na dan 31. listopada 2012. godine, za područje Općine Blato iznosi
16,16%, što je za 0,72% viša stopa od stope zabilježene u isto razdoblje prošle godine, a u
odnosu na prošlogodišnje stanje bitno ne odstupa u pogledu kvalifikacijske ni dobne
strukture.
U nastojanju da se doprinosi smanjenju registrirane nezaposlenosti, želimo i nadalje
poticati gospodarske čimbenike u stvaranju mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta,
uvoñenjem mjera poslodavcu za poticanje novog zapošljavanje putem subvencioniranja dijela
troškova plaće novozaposlenih osoba.
U tom smislu, Općina Blato predlaže daljnju provedbu navedenih poticaja, tako da
visina poticaja za novozaposlenu osobu iznosi 50% ukupnih troškova plaće na rok od
godinu dana, a uvjeti koje poslodavac mora ispunjavati da bi stekao pravo na ostvarivanje
poticajnih mjera u zapošljavanju i u jednom i drugom modelu jesu slijedeći:
•
•
•
•
•

tvrtka u kojoj se zapošljava novozaposlena osoba mora imati sjedište u Blatu;
poslodavac za čitavo vrijeme trajanja Ugovora, ne smije smanjivati ukupan broj
zaposlenih u odnosu na stanje broja zaposlenih na dan sklapanja Ugovora sa Općinom
Blato;
novozaposlena osoba mora imati mjesto stalnog prebivališta na području Općine Blato;
novozaposlena osoba mora biti evidentirana na Zavodu za zapošljavanje najmanje 60 dana
prije zapošljavanja;
poslodavac sa zaposlenikom mora sklopiti ugovor na neodreñeno ili odreñeno vrijeme, ali
najmanje na dvostruko duže vrijeme od trajanja sufinanciranja;
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Mjere u poticanju samozapošljavanja;

Za novootvorene obrte, mala i srednja poduzeća čiji su vlasnici odnosno direktori bili
na evidenciji Zavoda za zapošljavanje (prema uvjetima koji važe i za ostale novozaposlenike),
kao i novozaposlene u obiteljskim domaćinstvima Općina Blato sufinancirat će troškove
njihova poslovanja u visini od 1.200,00 kuna mjesečno na rok od godinu dana.
2.1.3. Mjera za poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba s višom i visokom stručnom
spremom
Pored poticaja navedenih točkama 2.1.1 i 2.1.2, Općina Blato će u 2013. godini
svakom poslodavcu koji na neodreñeno vrijeme zaposli nezaposlenu osobu sa Zavoda za
zapošljavanja sa višom i visokom stručnom spremom, odobravati i dodatnu jednokratnu
naknadu u fiksnom iznosu i to za:



višu stručnu spremu u iznosu od 10.000 kuna;
visoku stručnu spremu u iznosu od 20.000 kuna

S obzirom na izuzetan značaj zapošljavanja osoba sa višom i visokom stručnom
spremom i s obzirom da se radi o relativno malom broju korisnika, ovaj vid pomoći
primjenjivat će se i na subjekte gospodarstva kod kojih nije došlo do ukupnog povećanja broja
zaposlenih, već samo kvalitativnog pomaka u strukturi zaposlenih.
2.1.4. Dodatno sufinanciranje zaposlenih u novoosnovanim tvrtkama
Iako ova mjera do sada nije polučila nikakve rezultate, Općina Blato u 2013. godini predlaže
zadržavanje jednokratne novčane potpore poduzetnicima početnicima, koja ulažu u
proizvodne pogone, a čija visina ovisi o broju novozaposlenih osoba, s time da društvo/obrt
mora biti registrirano na području općine Blato i 100% u privatnom vlasništvu državljanina
Republike Hrvatske.
Broj
novozaposlenih
1-2 novozaposlena
3-4 novozaposlena
5 i više

Visina
poticajnih
sredstava
3.000
6.000
10.000

U slučaju da tvrtka nije aktivna, Općina Blato tražit će povrat odobrenih sredstava. Ovaj vid
poticanja neće se odnositi na tvrtke, koji neće imati zaposlenika, a vlasnicima je to dopunska
djelatnost.
Predviñena visini potrebnih sredstava za realizaciju ove mjere iznosi 10.000,00 kuna.
2.1.5. Program javnih radova
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U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Općina Blato sudjeluje u sufinanciranju
programa javnih radova, za koje je radove inicijator jedinica lokalne samouprave i društva i
ustanove u njezinom ili državnom i županijskom vlasništvu. Dosadašnji program realiziran je
s EKO d.o.o. Blato, Domom umirovljenika i Domom za odrasle osobe, te se očekuje nastavak
provedbe programa. Za provedbu ove mjere osigurat će se potrebna sredstva u visini od
10.000,00 kuna.
2.1.6. Nagrada poduzetniku sa najvećim brojem novozaposlenih osoba
Općina Blato u 2013. godini dodijelit će priznanje (bez novčanog iznosa) poduzetniku
koji u tekućoj godini zaposli najveći broj novozaposlenih osoba.

2.2. SUBVENCIJE KAMATA NA PODUZETNIČKE KREDITE
Općina Blato u 2013. godini nastavit će s provedbom programa subvencije kamata na
poduzetničke kredite, a predviñena proračunska sredstva u visini od 20.000 kuna odnose se na
mogućnosti odobravanja subvencije kamate na 4 poduzetnička kredita ukupne vrijednosti oko
500.000 kuna kreditnih sredstava.
2.3. POTPOREU OBOGAĆIVANJU TURISTIČKE PONUDE
2.3.1. Poticanje tradicijskih djelatnosti
Općina Blato u 2013. godini osigurat će financijska sredstva za obogaćivanje turističke
ponude, a cilj je očuvanje obrtničke tradicije, te poticanje tradicijskih i umjetničkih
djelatnosti koje mogu rezultirati lokalnim brandovima ili prepoznatljivim suvenirima. Za ovu
svrhu u Proračunu će se osigurati inicijalna sredstva u visini od 10.000 kuna, a koja mogu biti
utrošena sufinanciranjem nekog projekta, organiziranjem tečajeva i edukacijama u suradnji sa
Turističkom zajednicom Općine Blato i Udruženjem obrtnika i sl.
2.3.2. Nagrada najuspješnijem privatnom iznajmljivaču
Općina Blato će i u 2013. godini na prijedlog Turističke zajednice dodjeljivati nagradu
(bez novčanog iznosa) najuspješnijem privatnom iznajmljivaču. Kriterije za uspješnost
odreñuje Turistička zajednica Općine Blato.
2.3.3. Ulaganja u turističku infrastrukturu
Općina Blato će u 2013. godinu uprihoñena sredstva od boravišne pristojbe (oko
100.000,00 kn) uložiti u turističku infrastrukturu, a namjenu sredstava posebnom Odlukom
odredit će Općinsko vijeće Blato na prijedlog Turističke zajednice.

14. prosinca 2012.god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 8

2.4. OSTALI POTICAJI U GOSPODARSTVU
2.4.1. Poticanje osnivanja novih proizvodnih projekata
Cilj Projekta je uz sredstva potpore omogućiti veće i lakše uključivanje mladih i početnika u
poduzetništvo i njihov daljnji razvoj, uz uvjet da se radi o ulaganju u proizvodne projekte.
Potpora se može koristiti za sufinanciranje:
• nabave opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava,
• pokretanja poslovanja, tj. izradu poslovnog plana, konzultantske usluge te
poduzetničku izobrazbu
• troškove osnivanja odnosno pokriće dijela troškova registracije.

Za provedbu ove mjere u proračunu Općine Blato osigurat će se iz vlastitih sredstava
10.000 kuna.
2.4.2. Program sufinanciranja nabave sadnog materijala
Općina Blato uključila se u program nabave i sufinanciranja sadnog materijala kojeg
provodi Županija Dubrovačko-neretvanska. Vrijednost programa prema prijavama
zainteresiranih korisnika iznosi 42.460,00 kuna, a s obzirom da Općina Blato ima status
područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi, ostvaruje pravo na poticaj Županije
od 40% odnosno 16.984,00 kuna, dok će preostali iznos od 25.476,00 kuna financirati Općina
Blato i korisnik poticaja u jednakim iznosima.
2.4.3. Nagrada najuspješnijem poduzetniku
Općina Blato u 2013. godini dodijelit će priznanje (bez novčane nagrade)
najuspješnijem poduzetniku, pri čemu će kao kriterij uspješnosti biti profitabilnost,
najpovoljniji odnos iskazane dobiti, odnosno dohotka i ostvarenog prihoda za 2012. godinu.
Pored tako iskazanog najpovoljnijeg odnosa, uvjet da bi poduzetnik mogao zavrijediti
takvo priznanje jest:
• u tijeku posljednje dvije kalendarske godine (2012. i 2013. ) ne smije biti poslovno
uvjetovanih otkaza ugovora o radu;
• mora priložiti potvrdu o podmirenim obvezama prema Državnom proračunu i
Općini Blato;
• nagrada se neće odnositi na tvrtke u vlasništvu ili suvlasništvu Države, Županije ili
Općine;
2.4.4. Financiranje lokalne akcijske grupe
Lokalna akcijska grupa je udruga koja predstavlja ruralno područje s više od 5000, a
manje od 150000 stanovnika i ista osigurava pripremu i provedbu lokalnih strategija ruralnog
razvoja unutar IPARD programa. Za financiranje tog projekta, prema preporuci Ministarstva
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poljoprivrede, Općina Blato u svom će proračunu za 2013. godinu osigurati 5.000 kuna za
financiranje lokalne grupe koja osnovana za područje Županije Dubrovačko-neretvanske.
2.5.

INVESTICIJSKA ULAGANJA U GOSPODARSTVU

2.5.1. Poduzetnička zona «KRTINJA»

Izgradnjom prometnica u poduzetničkoj zoni «Krtinja» dovršena su planirana investicijska
ulaganja u komunalnu infrastrukturu u poduzetničkoj zoni Krtinja, osim sustava kanalizacije,
koji će se rješavati u sklopu cjelokupnog kanalizacijskog sustava naselja Blato, za što će se
zatražiti i financijska pomoć od Ministarstva poduzetništva i obrta u 2013. godini.
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3. FINANCIRANJE PROGRAMA POTICANJA GOSPODARSKOG
RAZVITKA OPĆINE BLATO U 2013. GODINI
MJERE POTICANJA GOSPODARSKOG RAZVITKA ZA 2013.
GODINU

FINANCIJSKI
PLAN

3.1.

PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA

212000

3.1.1.

Mjere u poticanju zapošljavanja

142000

3.1.2.

Mjere u poticanju samozapošljavanja

20000

3.1.3.

Mjere u poticanju zapošljavanja osoba s VŠS i VSS

30000

3.1.4.

Poticanje zapošljavanja u novoosnovanim tvrtkama

10000

3.1.5.

Program javnih radova

10000

3.1.6.

Nagrada poduzetniku s najvećim brojem novozaposlenih osoba

3.2.

PROGRAM SUBVENCIONIRANJA KAMATA NA PODUZETNIČKE
KREDITE

20000

3.2.1.

Program subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite

20000

3.3.

POTPORE U OBOGAĆIVANJU TURISTIČKE PONUDE

3.3.1.

Poticanje tradicijskih djelatnosti u službi turizma

3.3.2.

Ulaganja u turističku infrastrukturu

3.4.

OSTALI POTICAJI U GOSPODARSTVU

58000

3.4.1.

Poticanje osnivanja novih proizvodnih projekata

10000

3.4.2.

Program sufinanciranja nabave sadnog materijala

43000

3.4.3.

Nagrada najuspješnijem poduzetniku

3.4.4.

Financiranje lokalne akcijske grupe

3.5.

INVESTICIJSKA ULAGANJA U GOSPODARSTVO

0

3.5.1.

Poduzetnička zona "Krtinja"

0

SVEUKUPNO

0

110000
10000
100000

0
5000

400.000
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Program gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture i drugih
kapitalnih ulaganja Općine Blato u 2013. godini
UVOD

Program gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih
ulaganja u 2013. godini obuhvaća investicije koje se nastavljaju iz 2012. godine i koje Općina
Blato planira ostvariti u 2013. godini.
U Program gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih
ulaganja Općine Blato u 2013. godini navodimo investicije koje će se financirati sredstvima
Državnog proračuna i resornih ministarstava, Županijskog proračuna i pravnih osoba ili
zajedničkim ulaganjem gore navedenih subjekata i Općinskog proračuna.
Program gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih
ulaganja obuhvaća slijedeće investicije:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste na dionici od ul. br. 54 do spoja sa
ŽC-6222,
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste Gršćica – Vinačac,
Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica,
Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica:
- Izgradnja II faze kanalizacijskog podsustava otpadnih voda u Blatu – glavni
kanalizacijski kolektori i crpne stanice (naselje Blato),
Sanacija deponija Sitnica,
Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste Sitnica – Karbuni,
Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Blato,
Ureñenje nerazvrstanih cesta,
Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata,
Sanacija krovišta tržnice u Blatu,
Proširenje groblja Svetog Križa u Blatu,
Rješavanje imovinsko pravnih poslova za NPKL,
Vodoopskrba Črnja Luke
Elaborat kanalizacije za južnu i sjevernu obalu Općine Blato,
Postavljanje ograde uz igralište za male športove u Blatu,
Rješavanje imovinsko pravnih poslova uz županijsku cestu ŽC-6222 na istočnom
dijelu mjesta Blata.
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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. Izrada projektne dokumentacije u iznosu od 85.400,00
kuna financirat će se iz Proračuna Općine Blato.
Idejni projekt je izrañen, te je u rujnu 2011. godine podnesen zahtjev za ishoñenje
lokacijske dozvole. Ishoñenje lokacijske dozvole očekuje se nakon rješavanja imovinsko
pravnih poslova.
U 2010. godini ugovorena je izrada Posebne geodetske podloge i Parcelacijskog
elaborata za što je izdvojeno 6.150,00 kuna. Posebna geodetska podloga je izrañena i ovjerena
od Katastra, a parcelacijski elaborat će se izraditi nakon ishoñenja lokacijske dozvole.
U slijedećoj godini planira se izrada glavnog projekta, rješavanje imovinsko pravnih
poslova i ishoñenje potvrde na glavni projekt, te financiranje glavnog projekta u iznosu od
56.000,00 kuna.

2. 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 iz Proračuna Općine Blato.
Parcelacijski elaborat je izrañen za što su se sredstva u iznosu od 241.562,93 kuna
osigurala takoñer u Proračunu Općine Blato. Kako do danas nije ovjeren parcelacijski
elaborat od strane Ureda za katastar, po njegovoj ovjeri završit će se i izrada glavnog projekta.
U 2009. godini ugovorena je izrada glavnog i izvedbenog projekta za što će se
izdvojiti 562.176,00 kuna.
Do sada je, iz Proračuna Općine Blato za izradu projektne
dokumentacije utrošeno 420.480,00 kuna, dok će se preostali iznos od 141.696,00 kuna
realizirati u 2013. godini.

3. Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica

Županijska uprava za ceste Dubrovnik provela je postupak javne nabave za drugu
dionicu županijske ceste (ŽC – 6223) u ukupnoj duljini od 3,9 km.
Radovi na drugoj dionici su započeli u travnju 2012. godine. Do sredine srpnja
izvršeni su radovi na ugradnji BNS (prvi asfaltni sloj), kako bi se omogućio promet,
postavljen je dio zaštitne ograde i vertikalna signalizacija.
U slijedećoj godini Županijska uprava za ceste Dubrovnik planira izvršiti preostale
radove ugradnje habajućeg sloja, te horizontalne prometne signalizacije.
Za rješavanje imovinsko pravnih poslova u 2013. godini iz Proračuna Općine Blato
izdvojit će se 645.000,00 kuna.

4. Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica

- Izgradnja II faze kanalizacijskog podsustava otpadnih voda u Blatu – glavni
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kanalizacijski kolektori i crpne stanice (naselje Blato)

Općina Blato prijavila se projektom "Izgradnja kanalizacijskog podsustava otpadnih
voda u Blatu – glavni kanalizacijski kolektori i crpne stanice – vela strana istok – I faza" na
natječaj za dodjelu sredstava iz IPARD programa mjera 301 "Poboljšanje i razvoj ruralne
infrastrukture".
Nakon provedene javne nabave ukupna vrijednost investicije iznosi 6.160.793,04
kuna. 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.
U protekloj godini Općina Blato je sa tvrtkom Trames d.o.o. ugovorila obavljanje
stručnog nadzora nad izvoñenjem gore navedenih radova čija vrijednost iznosi 105.000,00
kuna sa PDV-om. Takoñer je sa tvrtkom Hrvatski Telekom d.d. ugovorila radove izmještanja
elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na području naselja Blato, faza
1 "Vela strana istok" čija vrijednost iznosi 568.412,83 kuna sa PDV-om.
Radovi su započeli u listopadu ove godine, a završetak svih radova očekuje se u
prosincu 2013. godine.
Do kraja ove godine izvršit će se radova u vrijednosti od 2.000.000,00 kuna, dok će se
u slijedećoj godini realizirati preostali dio u iznosu od 4.840.000,00 kuna.

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.
Do kraja ove godine planira se utrošiti 150.000,00 kuna za imovinsko pravne poslove.

6. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste Sitnica – Karbuni
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Tijekom proteklih godina izrañena je kompletna projektna dokumentacija za što je
izdvojeno 305.000,00 kuna i ishoñena je potvrda na glavni projekt.
Ugovorena je izrada parcelacijskog elaborata za što će se u slijedećoj godini
financirati sredstvima tvrtke Eko d.o.o. u iznosu od 130.000,00 kuna.

7. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Blato
Općina Blato je započela postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna prostornog
plana ureñenja Općine Blato, te je sa Urbanističkim 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. Jedna od
značajnijih izmjena u grafičkom dijelu plana odnosi se na povećanje Poduzetničke zone
Krtinja za 1,5 ha.
Izrañen je Nacrt prijedloga plana i provedena je prethodna rasprava, te je do sada za
izradu ovog plana utrošeno 34.500,00 kuna. Do kraja ove godine izradit će se prijedlog
Konačnog prijedloga plana i provest će se javna rasprava.
U slijedećoj godini financirat će se preostali dio u iznosu od 50.000,00 kuna.

8. Ureñenje nerazvrstanih cesta
U slijedećoj godini Općina Blato će osigurati sredstva samo za hitne intervencije na
nerazvrstanim cestama u iznosu od 20.000,00 kuna.

9. Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata

Tijekom proteklih godina izrañena je kompletna projektna dokumentacija, te je iz
Proračuna Općine Blato izdvojeno 158.600,00 kuna, te dodatna projektna dokumentacija u
vrijednosti od 65.000,00 kuna, za projektiranje oborinske kanalizacije u parku.
U 2010. godini shoñeno je Rješenje za grañenje.
Predmet ovog projekta je prikupljanje, odvodnja, pročišćavanje i dispozicija oborinske
vode koja se slijeva u centar naselja Blato, te odvodnja viška vode do polja Poje.
Provedena je javna nabava – otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja
okvirnog sporazuma na max. period od četiri godine, za izvoñenje radova. Prema
najpovoljnijoj ponudi ukupan iznos ove investicije je 6.029.291,29 kuna, a grañevinskog
nadzora 85.359,54 kuna. U 2011. godini sklopljen je ugovor na iznos od 1.000.000,00 kuna,
koliko je odobreno od Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.
Radovi su započeli u listopadu 2011. godine, a do kraja 2011. godine izvršeni su radovi u
vrijednosti prvog ugovora u iznosu od 1.000.000,00 kuna.
U slijedećoj godini planira se nastaviti sa ovom investicijom u iznosu od 1.000.000,00
kuna.

10. Sanacija krovišta tržnice u Blatu
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Općina Blato u slijedećoj godini planira izvršiti sanaciju krovišta tržnice u Blatu.
Ovom investicijom planira se izvršiti kompletna zamjena postojeće stare krovne konstrukcije
i pokrova sa novom konstrukcijom i pokrovom, kao i postavljanje hidroizolacije na dijelu
betonskog ravnog krova.
Za ovu investiciju Općina Blato će iz svog Proračuna u 2013. godini izdvojiti
300.000,00 kuna.

11. Proširenje groblja Svetog Križa u Blatu
Potaknuta brojnim zahtjevima grañana, Općina Blato planira izvršiti proširenje
postojećeg groblja, te izgraditi 44 grobnice. Proširenje bi se izvršilo 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. Ukupna cijena projektne
dokumentacije iznosi 50.430,00 kuna.
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.
Do sada je utrošeno 39.500,00 kuna za izradu idejnog projekta i 100.000,00 kuna za
otkup zemljišta. Završetak izrade glavnog projekta planiran je u prosincu ove godine, kada će
se podnijeti zahtjev za ishoñenje potvrde na glavni projekt.
Početak radova se očekuje u siječnju 2013. godine. U slijedećoj godini izdvojit će se
1.540.000,0 kuna za ovu investiciju.

12. Rješavanje imovinsko pravnih poslova za NPKL
Općina Blato će u slijedećoj godini za rješavanje imovinsko pravnih poslova za NPKL
izdvojiti 250.000,00 kuna.
13. Vodoopskrba Črnja luka - Žajkova
Ukupna vrijednost izvoñenja radova i stručnog nadzora vodoopskrbe Črnja luka –
Žajkova iznosi 2.668.653,44 kuna sa PDV-om. Realizaciju ovog projekta provodi Vodovod
d.o.o. Blato.
Ovaj projekt obuhvaća polaganje cjevovoda profila 150 mm od ductil cijevi na dionici
Črnja luka - Žajkova u ukupnoj duljini od 2.650,0 m.
Hrvatske vode financirat će 90 % ove investicije što iznosi 2.401.788,08 kuna dok će
preostalih 10 % u iznosu od 280.000,00 kuna financirati Općina Blato u slijedećoj godini.
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14. Elaborat kanalizacije za južnu i sjevernu obalu Općine Blato
Realizacija projekta odvodnje fekalnih voda za Blato podijeljena je u četiri faze i trajat
će slijedeće 4 - 5 godina. U meñuvremenu potrebno je prići ozbiljnoj pripremi za izradu
projektne dokumentacije za sustave odvodnje fekalnih voda za južnu i sjevernu obalu.
Potrebno je razmotriti mogućnost spajanja projekta kanalizacije sjeverne obale na postojeći
ureñaj za pročišćavanje i podmorski ispust Bristva, što je manje zahtjevan posao. Znatno
zahtjevniji projekt je kanalizacijski sustav južne obale, koji će biti planiran kao zasebni
sustav. Kada Hrvatska postane članica Europske unije za kanalizacijski sustav južne obale
potrebno je planirati i biološki pročistač. U okviru elaborata kanalizacije južne obale, nužno je
razmotriti problem grañevina ispod županijske ceste, te izgradnju šetnice koja je predviñena
Prostornim planom ureñenja općine Blato.
Za izradu elaborata kanalizacije za južnu i sjevernu obalu Općine Blato izdvojit će se
130.000,00 kuna.

15. Postavljanje ograde uz igralište za male športove u Blatu
Nakon što je od strane Županijske uprave za ceste izvršena nova regulacija prometa i
postavljanje usporivača prometa na županijskoj cesti ispred školske zgrade, a temeljem
mišljenja i Županijske uprave za ceste i Policije, Općina Blato u slijedećoj godini planira
izvršiti postavljanje ograde uz sjevernu stranu županijske ceste Blato – Korčula, ispred
igrališta za male športove u Blatu. Duljina planirane ograde biti će 60 m i biti će dopuna
ograde uz dvorište školske zgrade, što će doprinijeti boljoj sigurnosti prelaska djece preko
navedene ceste.
Za ovu investiciju u slijedećoj godini osigurat će se 45.000,00 kuna.
16. Rješavanje imovinsko pravnih poslova uz županijsku cestu ŽC – 6222 na istočnom
dijelu mjesta Blata
Općina Blato je započela postupak rješavanje imovinsko pravnih poslova kako bi se
izvršio otkup zemljišta za proširenje županijske ceste ŽC – 6222 na dijelu istočnog ulaza
mjesta Blata, na dionici od početka drvoreda lipa do spoja sa državnom cestom D118.
Realizacija ove investicije financirati će se sredstvima Županijske uprave za ceste, dok
imovinsko pravni poslovi tj. otkup zemljišta sredstvima Proračuna Općine Blato.
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2. FINANCIRANJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA U 2013. 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
broj

Program 2013.
Iznos u
kunama

Izvori financiranja

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

Općina Blato
56.000,00

2.

Izrada projektne dokumentacije za cestu
Gršćica - Vinačac

142.000,00

Općina Blato

3.

Rekonstrukcija ceste Blato - Gršćica

645.000,00

Općina Blato

4.

Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato –
Prigradica:
- Izgradnja II faze kanalizacijskog
podsustava otpadnih voda

1.113.200,00

Općina Blato

3.726.800,00

IPARD program i kreditna
sredstva

5.

Sanacija deponija Sitnica

6.

Izrada projektne dokumentacije za
rekonstrukciju ceste Sitnica - Karbuni

7.

Izmjena i dopuna PPUO Blato

50.000,00

Općina Blato

8.

Ureñenje nerazvrstanih cesta

20.000,00

Općina Blato

9.

Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata

10.

Sanacija krovišta tržnice u Blatu

300.000,00

11.

Proširenje groblja Svetog Križa

1.540.000,00

12.

Rješavanje imovinsko pravnih poslova za
NPKL

250.000,00

Općina Blato

13.

Vodoopskrba Črnja luka - Žajkova

280.000,00

Općina Blato

14.

Elaborat kanalizacije za južnu i sjevernu
obalu Općine Blato

130.000,00

Općina Blato

15.

Postavljanje ograde uz igralište za male
športove u Blatu

45.000,00

Općina Blato

16.

Rješavanje imovinsko pravnih poslova uz
županijsku cestu ŽC-6222 na istočnom
ulazu u Blatu
Ukupno Općina Blato:
Ukupno drugi izvori

1.000.000,00

4.571.200,00
financiranja:

4.726.800,00

Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova Europske
unije
Općina Blato
Općina Blato i grañani
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PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OPSEG
RADOVA ODRŽAVANJA UREĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2013.
GODINU
1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA:
Ručno i strojno pometanje javnih površina u središtu mjesta, prikupljanje i odvoz i
deponiranje komunalnog otpada, nabavka spremnika za komunalni otpad i pranje spremnika
za komunalni otpad u mjestu Blatu, odvoz glomaznog otpada (svakog 15. u mjesecu),
izdvojeno skupljanje otpada (papir, karton, otpadna ulja, otpadne gume, automobilske
olupine, otpadne baterije i akumulatori) i održavanje odlagališta „Sitnica“ vršiti će se redovno
prema «Planu i programu EKO-a d.o.o.».
Vrijednost radova:
Izvori financiranja:
1. Općina Blato
2. Eko d.o.o.

1.300.000,00 kn

850.000,00 kn
450.000,00 kn

65 %
35 %

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA:
Redovito je potrebno vršiti održavanje javno- prometnih površina, održavanje i upravljanje
ribarnicom i tržnicom, klupa i prometnih znakova u smislu bojanja i zamjene drvenih
elemenata, te zamjena dotrajalih i uništenih i postavljanje novih prometnih znakova, te
vodoravno bilježavanje pješačkih prijelaza, parkirnih mjesta, izrada i postavljenje stupića za
nesmetan prolaz pješaka i sl. Prema potrebi će se prazniti septičke jame iz sve 4 stambenoposlovne zgrade.

Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

85.000,00 kn

1. Općina Blato
2. Eko d.o.o.

50.000,00 kn
35.000,00 kn

59 %
41 %

3. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA:
Održavanje javno-zelenih površina uključuje orezivanje i čišćenje nasada, proljetno
okopavanje i zalijevanje, košenje travnjaka, obnova i popuna nasada, te sezonska sadnja i
preventivna zaštita lipa, održavanje dječjeg igrališta, održavanje nogometnog igrališta.
Nakon ureñenja „Velog parka“ došlo je do povećanja troškova održavanja zelenih površina i
fontane. U Ul. br. 1 sa istočne strane došlo je do podizanja asfalta uslijed širenje žila topola i
bagrema, te je potrebno započeti sa postupnom sječom navedenih stabala uz sadnju sadnica
lipa.

Vrijednost radova:

200.000,00 kn
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Izvori financiranja:
1. Općina Blato

200.000,00 kn

100 %

4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE:
Upravljanje, održavanje objekata i ureñaja javne rasvjete osigurava kontinuirano
funkcioniranje javne rasvjete uključujući podmiru troškova električne energije za
rasvjetljavanje javnih površina. Potrebno je započeti sa postupnim postavljanjem ekološke
javne rasvjete na području mjesta Blata.

Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

290.000,00 kn

1. Općina Blato

290.000,00 kn

100 %

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

41.500,00 kn

1. Hrvatske vode

31.500,00 kn

76 %

2. Općina Blato

10.000,00 kn

24 %

6. ODRŽAVANJE GROBLJA:
Temeljem „Odluke o groblju“ i “ Plana i programa Eko-a d.o.o. za 2013. god.“ na groblju je
uz redovno održavanje potrebno betonirati plato oko crkve i postaviti kamen na betonsku
ogradu uz parkiralište, te ureñenje „Starog groblja“ izvršiti pred „Uskrs“ i blagdan „Svih
svetih“.
Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

60.000,00 kn

1. Eko d.o.o.

60.000,00 kn

100 %

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

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

Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

130.000,00 kn

1. Općina Blato
2. Eko d.o.o.

100.000,00 kn
30.000,00 kn

VRSTE ODRŽAVANJA

1.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNE
POVRŠINE

2.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

3.

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH
POVRŠINA

4.
5.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH
KANALA

6.

ODRŽAVANJE GROBLJA

7.

OSTALO ODRŽAVANJE

UKUPNO:

77 %
23 %

PLANIRANO
ZA
2013.
850.000,00
450.000,00
50.000,00
35.000,00
200.000,00

OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.
OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.
OPĆINA BLATO

290.000,00
31.500,00
10.000,00
60.000,00

OPĆINA BLATO
HRVATSKE VODE
OPĆINA BLATO

100.000,00
30.000,00
1.500.000,00
575.000,00
31.500,00

OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.

SVEUKUPNA

VRIJEDNOST
PROGRAMA

IZVORI
FINANCIRANJA

2.106.500,00

EKO d.o.o.

OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.
HRVATSKE VODE
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PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE BLATO
ZA 2013. GODINU

1. SVRHA PROGRAMA
Bogato kulturno povijesno nasljeñe i bogata tradicija zadovoljavanja kulturnih potreba
pučanstva na prostoru Općine Blato rezultirala je formiranjem brojnih udruga i ustanova
kojima je osnovna zadaća zadovoljavanje kulturnih potreba pučanstva.
Potrebe u kulturi općine Blato znatno su iznad proračunskog financiranja istih od
strane Općine Blato, a ostvareni rezultati i brojnost udruga, dogañanja i programa rezultat su
organiziranog djelovanja i velikog odricanja brojnih volontera u prostoru kulture kao i
prepoznavanje potreba u kulturi od strane dijela blatskog gospodarstva.
Ostvareni standardi i programi u području kulture u dijelu ostvarenja temeljnih kulturnih
potreba, kao i rada udruga, te ostvarenih programa i manifestacija zahtijevaju odgovoran
odnos i rad naspram postignutog. Postojeća kulturna infrastruktura, kao i narasle kulturne
potrebe zahtijevaju znatna sredstva za ostvarenje i održavanje, kadrovskih, prostornih i
organizacijskih resursa.
Javne potrebe u kulturi Općine Blato za koje se sredstva osiguravaju u općinskom
proračunu, one su potrebe koje utvrñuju posebni zakoni, ali i one kulturne djelatnosti, poslovi,
akcije i manifestacije koje navodi ovaj program javnih potreba.
Sukladno navedenom, Program javnih potreba u kulturi za 2013. godinu uvrštava:
1. programe ustanova, udruga i drugih organizacija koji su važni za kulturni život općine,
kao i prijedloge usmjerene poticanju umjetničkog i kulturnog stvaralaštva u Općini Blato;
2. manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života Općine Blato
u županijskim, nacionalnim i internacionalnim okvirima;
3. projekte izdavaštva, medijskog informiranja i prezentacije cjelovitog života u Blatu;
4. programe i akcije poticanja razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma i kulturi mladih;
5. programe kulturne suradnje Općine Blato s drugim gradovima u RH i meñunarodne
kulturne suradnje;
6. projekte investicijskog održavanja, adaptacije i rekonstrukcije kulturnih objekata i grañe;
7. poticanje drugih vidova umjetničkog stvaralaštva značajnog za kulturni život Blata.

Potrebe su znatno veće od mogućnosti financiranja zato su osnovne odrednice
kulturne politike u Blatu naslonjene na ostvarenje značajnih projekata u zadovoljavanju
temeljnih kulturnih potreba ustanova u vlasništvu Općine Blato, ali i onih koje to nisu, te na
djelatnostima kulturnih udruga grañana, poduke mladih i podrške u radu individualnih
stvaralaca u kulturi.
Ostvarenju ovih prioriteta podredili su se i korisnici proračunskih sredstava za potrebe
kulture te su tako uskladili svoj rad i programe.
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2. UTVRĐIVANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2013. GODINI PREMA
PRIORITETIMA FINANCIRANJA
1. Program rada Narodne knjižnice Blato;
2. Program rada Blatskih fižula – ustanove u kulturi;
3. Kulturna dogañanja značajna za Blato i njegovu tradiciju;
4. Kulturno - umjetnička društva, amaterska društva i ostale udruge grañana koje svojim
programima i projektima zadovoljavaju javne potrebe u kulturi;
5. Izdavačka djelatnost od posebnog interesa za Općinu Blato;
6. Investicijska ulaganja u kulturne objekte i grañu.
Ovaj program javnih potreba izrañen je sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba
u kulturi i materijalnim mogućnostima Proračuna Općine Blato za 2013. godinu. Ukupno
planirana sredstva iz Proračuna Općine Blato za realizaciju programa javnih potreba u kulturi
za 2013. godinu iznose 835.000,00 kuna.

3.SADRŽAJ JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2013. GODINU

3.1. NARODNA KNJIŽNICA BLATO
Sukladno Zakonu o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) u Blatu je od
strane Općine Blato osnovana Narodna knjižnica Blato koja kao samostalna ustanova počinje
djelovati 1. rujna 2011. godine.
Narodna knjižnica Blato kao samostalna ustanova u skladu sa Standardima za Narodne
knjižnice zapošljava odgovarajući stručni kadar koji je temelj izgradnje knjižničkog fonda te
razvoja programa i usluga Knjižnice kao i osuvremenjivanja njenog poslovanja.
Osamostaljivanje knjižnice pridonijelo je smanjenju otočke izoliranosti u djelokrugu
knjižnične djelatnosti. Knjižnica kroz svoje programe i usluge nastoji podići kvalitetu
kulturnog života stanovnika Općine Blato i otoka Korčule.
Narodna knjižnica Blato je javna narodna knjižnica koja svojom djelatnošću omogućava
svim stanovnicima Općine Blato, otoka Korčule, Županije i šire jednak pristup zabilježenom
znanju i informacijama koje posjeduje bez obzira na njihovu dob, rasnu ili nacionalnu
pripadnost, vjersko ili političko opredjeljenje.
Narodna knjižnica Blato u skladu sa svojim Statutom obavlja knjižničnu djelatnost. Djelatnost
Knjižnice obuhvaća osobito:
- nabavu knjižnične grañe,
- stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične grañe, te provoñenje mjera zaštite
knjižnične grañe koja je kulturno dobro,
- izradu i izdavanje biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala,
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka,
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omogućavanje pristupačnosti knjižnične grañe i informacija korisnicima prema
njihovim potrebama i zahtjevima,
osiguranje korištenja i posudbe knjižnične grañe, te protok informacija,
poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične grañe, informacijskih
pomagala i izvora, te
voñenje dokumentacije o grañi i korisnicima.

Program rada za 2013. godinu koji se financira iz Proračuna Općine Blato
Plan rada za 2013. godinu generalno obuhvaća:
1. Unos novih knjiga u program MetelWin
2. Razvoj postojećih i nastanak novih knjižničnih programa i usluga
3. Obilježavanje značajnih dogañaja i obljetnica putem izložbi, radionica, predavanja,
književnih
susreta i sl.
4. Održavanje mrežne stranice knjižnice te profila na društvenoj mreži facebook kako bi se
održala
vidljivost knjižnice na World Wide Webu
5. Stručno usavršavanje djelatnica
6. Upis novih članova i obnova članstva.
Članarina vrijedi godinu dana od dana upisa prema sljedećem cjeniku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Predškolci i učenici OŠ………………………………………….. 10,00 kn
Učenici SŠ ………………………………………………………. 15,00 kn
Studenti …………………………………………………………. 30,00 kn
Umirovljenici …………………………………………………… 35,00 kn
Nezaposleni (karton sa HZZ posljednja 2 mjeseca)……………... 25,00 kn
Odrasli …………………………………………………………... 55,00 kn
Ljetni upis (do 3 mjeseca)……………………………………….. 30,00 kn
Obiteljska iskaznica …………………………………………….. 75,00 kn
(jedna odrasla osoba+ 3 djece)

Uz navedene aktivnosti Narodna knjižnica Blato je Ministarstvu kulture prijavila slijedeće
programe:
1. Investicijska potpora
• Opremanje Odraslog odjela
2. Nabavka knjižne i neknjižne grañe
3. Dogañanja – putujmo s knjigom
Financijski plan za 2013. godinu
−
−
−
−
−

izdaci za plaće djelatnica.......................................................................................181.000,00
materijalni troškovi.................................................................................................15.700,00
opremanje Odraslog odjela...................………………………..…………………..6.500,00
nabava knjižne grañe...............................................................................................10.000,00
financijski rashodi……………………………………...…………………………..1.800,00

Ukupno......................................................................................................................215.000,00
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3.2 BLATSKI FIŽULI – USTANOVA U KULTURI
Ustanova čiji je osnivač i vlasnih Općina Blato, intenzivno radi na promicanju svih
oblika kulturnih djelatnosti s osobitim programskim ciljem edukativno-kulturološkog
djelovanja u pučanstvu, njegujući temeljne kulturne potrebe kod svih dobnih struktura
stanovništva.
Svrha ustanove je raznolikim i izvrsnim programima pobuditi interes grañana za
kulturna dogañanja i privući publiku; pronaći partnere za visokokvalitetne glazbeno-scenske i
multimedijske projekte; uključiti u pojedine programe stanovnike svih dobnih skupina i
najrazličitijih socijalnih grupacija; prikupljanje sponzorstva i vlastitih prihoda; pripremiti i
razviti sustav kvalitetnog medijskog nastupa i promocije.
Program rada za 2013. godinu koji se financira iz Proračuna Općine Blato
Uz muzejsko-galerijsku djelatnost ustanova je zadužena za organizaciju i realizaciju
manifestacije u kulturi:
a) Tjedan Blata
Povodom dana Općine Blato i blagdana nebeske zaštitnice sv. Vincence, i u 2013.
godini obilježiti će se Tjedan Blata u razdoblju od 22.-28. travnja. U sklopu programa
obilježavanja svečanosti sudjelovati će sve ustanove, udruge i stvaraoci s područja Općine
Blato, te će se realizirati prigodni gostujući programi.
b) Večer Omiškog festivala
Na temelju ugovora o prijateljstvu i suradnji izmeñu Općine Blato i Omiškog
Festivala, u Blatu se od 2005. godine krajem mjeseca svibnja održava jedna večer popularnih
skladbi Omiškog festivala. Tako će se u svibnju 2013. godine održati deveta večer Omiškog
festivala prema utvrñenim kriterijima, a u skladu sa financijskim i organizacijskim
mogućnostima.
c) Blatsko ljeto
U razdoblju od 16. srpnja do 15. kolovoza 2013. godine, XXI. Blatsko kulturno ljeto
ponudit će grañanima i gostima Blata raznovrsne kulturne sadržaje za sve uzraste. U sklopu
programa održat će se folklorne večeri, zabavni koncerti, koncerti ozbiljne glazbe, niz izložbi
i promocija knjiga i nosača zvuka, dramske i lutkarske predstave, te XXXIV. Festival klapa
Dubrovačko-neretvanske županije.
Uz sredstva iz Proračuna Općine Blato XXI. Blatsko ljeto planira prihode od
sponzorstva i donacija, te vlastite prihode.
d) Božićno novogodišnji program 2013. godine
Ustanova će koordinirati Božićno-novogodišnjim programom, koji nastaje u suradnji s
društvima i udrugama koje djeluju ma području općine Blato. Program će zadržati postojeći
oblik, a Blatski fižuli će pokušati ponuditi i program u vlastitoj produkciji
Osim navedene četiri glavne manifestacije Ustanova sudjeluje u slijedećim
aktivnostima
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e) Knjiga Mediterana
U organizaciji Književnog kruga Split svaku godinu se održava kulturna manifestacija
Tjedan knjige mediteranske tematike: “Knjiga mediterana“. Općina Blato sudjeluje pod
nazivom „Od jematve do jematve“, te će Blatski fižuli i u 2013. godini predstaviti nove
naslove sadržajno vezane za Općinu Blato.
f) Pokladni običaji
Blatski fižuli radit će na promicanju i očuvanju pokladnih običaja te pružiti pomoć pri
osmišljavanju i realizaciji prikladnog programa.
g) Promocije, izložbe, večeri poezije i dramski program
U 2013. godini Ustanova će nastojati ponuditi što više kazališnih predstava, a takoñer
će i organizirati izložbe s ciljem stvaranja kontinuiteta u izložbenoj djelatnosti.
Osim navedenih manifestacija Ustanova se bavi prikupljanjem materijala za stvaranje
zavičajne zbirke (fotografije, razglednice, arhivi, audio i video zapisi…) i nastoji što više
promovirati baštinu svoga mjesta kroz pisanje članaka, organiziranjem dokumentarnopovijesnih izložbi i sl.
Financijski plan Blatskih fižula – ustanova u kulturi za 2013. godinu
−
−
−
−
−

izdaci za plaću djelatnice......................................................................................109.500,00
realizacija manifestacija........................................................................................198.500,00
materijalni rashodi...................................................................................................10.000,00
financijski rashodi.....................................................................................................2.000,00
opremanje……...………………………………………...…………………………3.000,00

Predviñeni troškovi po manifestacijama:
− Tjedan Blata..............................................................................................................8.000,00
− Večer Omiškog festivala.........................................................................................35.000,00
− Blatsko ljeto..........................................................................................................147.500,00
− Božićno-novogodišnji program.................................................................................3.000,00
− Pokladni običaji………………………………………..…………………………..5.000,00

Ukupno.......................................................................................................................323.000,00
Proračun Općine Blato..........................................................................................308.000,00
− Dubrovačko-neretvanska županija..........................................................................15.000,00
−

3.3 KULTURNA DOGAĐANJA
Općina Blato u 2013. godini podržat će manifestacije, projekte i programe u kulturi
koji nisu u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Općine Blato i to:
− programe značajne za rad udruga ili ustanova s područja Općine Blato;
− programe čiji su organizatori izvan Općine Blato;
− posredovanje u kulturnim programima;
− pokladni običaji;
− priredbe i obilježavanja značajnih datuma za nacionalnu povijest i kulturu, te državnih i
vjerskih blagdana: Tri kralja, Veliki petak, Uskrs, Uskrsni ponedjeljak, 01. svibnja,
Spomendan na žrtve Bleiburga i križnog puta, Tijelovo, Dan hrvatskog sabora, Dan
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antifašizma, Dan državnosti RH, Dan domovinske zahvalnosti, Velika gospa, Dan
neovisnosti i Sveta Cecilija.
Općina Blato sufinancirati će ovakve manifestacije s

4.000,00 kn

BLAGDAN BLAŽENE MARIJE PROPETOG ISUSA PETKOVIĆ
Općina Blato u suradnji sa Župnim uredom i Družbom Sestara Kćeri Milosrña
obilježava blagdan blaženice 9. srpnja 2013. koji se proslavlja prigodnim kulturno-duhovnim
programom. Za izradu i realizaciju programa zadužen je Odbor za promicanje štovanja
blažene Marije Propetoga Isusa Petković.
Općina Blato u svom proračunu osigurat će sredstva u iznosu od
3.000,00 kn
3.4 UDRUGE I DRUŠTVA U KULTURI
VU “KUMPANJIJA”
Viteško udruženje “Kumpanjija” udruga je koja radi na očuvanju i prezentaciji
folklorne baštine Blata, organizira poduku i rad s djecom i mladeži, tijekom cijele godine ima
javne nastupe, a posebno za vrijeme Blatskog kulturnog ljeta, organizira Munde i Kućnu
zabavu te vodi brigu o obnovi nošnje, obuće i oružja, a u 2013. godini planira i ureñenje
arhive u sklopu početka rada na monografiji udruženja i početak ureñenja prostorija
udruženja.
35.000,00 kn.
Općina Blato poduprijet će rad udruge s
HGSU “PETAR MILAT”
Amaterska udruga koja djeluje u Blatu već više od 80 godina i obuhvaća nekoliko
odjeljenja, glazbenu ( ženska klapa Kanela ), scensku ( glumačka sekcija ) i likovnu djelatnost
(likovna sekcija ). Obogaćuje kulturni život Blata, te sudjeluje na svim važnijim dogañajima
Blata i na brojnim nastupima izvan Blata i županije.
Općina Blato poduprijet će rad udruge s
8.000,00 kn.

NARODNA GLAZBA BLATO
Osnovana 1893. godine, njeguje redovan rad orkestra, uz javne nastupe svira za
potrebe protokola općine Blato, te organizira poduku djece i mladeži u sviranju puhačkih
instrumenata. Organizira glavni godišnji nastup na blagdan Uskrsa, promenadno svira u
prigodi Božića i Nove godine, te sudjeluje u procesiji Sv. Vlaha u Dubrovniku.
Općina Blato poduprijet će rad udruge s
12.000,00 kn.

HGU “SVETA VINCENCA”
Udruga njeguje redovan rad orkestra, uz javne nastupe svira za potrebe protokola
općine Blato, organizira poduku djece i mladeži u sviranju puhačkih instrumenata, te nastupa
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na crkvenim proslavama u Blatu. Organizira svečani koncert uoči Dana bratovštine sv.
Vincence, Božićni koncert, hodočašće i veseljenje.
Općina Blato poduprijet će rad udruge s
12.000,00 kn.

ULIPUK - UDRUŽENJE LIKOVNIH I PRIMIJENJENIH UMJETNIKA KORČULE
Udruga je osnovana u prosincu 2008. godine i okuplja svoje članove zajedničkim
interesima radi zaštite svojih probitaka i zauzimanja za zaštitu likovne i primijenjene
umjetnosti otoka Korčule.
Općina Blato poduprijet će rad udruge s
2.000,00 kn.
MATICA HRVATSKA – OGRANAK BLATO
Sastavni je dio Matice Hrvatske (koja djeluje od 1842. godine) i kao takva nastoji
poboljšati kulturni život stanovnika Općine Blato kroz organizaciju raznih kulturnih
dogañanja. Organizira promocije knjiga, glazbene i dramske susrete, predavanja, književne
susrete, te obilježavanje tradicionalne „Večeri Blatske riči“ i surañuje s ostalim ograncima.
Općina Blato poduprijet će rad udruge s
2.000,00 kn.
ŽUPNI ZBOR
Mješoviti pjevački zbor ( djeluje i dječji zbor „Stope“ ) njeguje glazbenu baštinu i
zborno pjevanje, organizira poduku djece, mladeži i odraslih u zborskom pjevanju, te
sudjeluje na brojnim nastupima u Blatu i izvan Blata.
3.000,00 kn.
Općina Blato poduprijet će rad zbora s

DRUŠTVO PRIJATELJA “VINO U TRADICIJI ŽIVLJENJA”
Društvo koje njeguje tradiciju i prezentira kulturu uzgajanja i obrade vinove loze.
Organizira tradicionalnu degustaciju mladih vina, rakija i voćnih likera, proslavu Sv. Martina
te stručno edukativne posjete vinarijama srednjodalmatinskih otoka i surañuje sa srodnim
društvima i udrugama.
Općina Blato poduprijet će rad društva s
2.000,00 kn.

UPO KRULIĆ
Udruga pokladnih običaja „Krulić“ je udruga čiji je osnovni sadržaj djelatnosti
održavanje i razvijanje pokladnih običaja, održavanje izložbi, plesova, smotri, revija i ostalih
pokladnih manifestacija, te organizacija kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija.
Općina Blato poduprijet će rad udruge s
3.000,00 kn.
BLATSKA UDRUGA MLADIH “B.U.M.”
Udruga čiji je cilj zadovoljavanje kreativnih potreba mladih u Blatu, te uspostavljanje
kontakta s predstavnicima lokalne uprave i samouprave. Aktivnosti Udruge vezane su uz
glazbene i likovne radionice, organiziranje koncerata, izložbi, filmskih večeri, alternativnih
sportova te sudjelovanje u ekološkim akcijama.
1.000,00 kn.
Općina Blato poduprijeti će rad udruge s
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RADIO BLATO
Javno trgovačko društvo s djelatnosti emitiranja radio programa na lokalnoj razini, s
ciljem informiranja pučanstva i rada s mladima, te je suorganizator Blatskog kulturnog ljeta.
Općina Blato sponzorirat će rad Radija s
108.000,00 kn.

3.5 IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE
U 2013. godini izdavačka djelatnost uglavnom će pokrivati interese za sufinanciranje
knjiga i časopisa koji svojom vrsnošću i tradicijom očituju prepoznatljivi profil općine Blato,
te prezentiraju općinu Blato i cjeloviti život u Blatu.
Sufinancirat će se održavanje službenih internet stranica Općine Blato, www.blato.hr,
putem kojim se prezentira Općina Blato i cjelovit život u Blatu te se pružaju informacije o
svakodnevnim dogañanjima i projektima u Blatu.
Sukladno mogućnostima, Općina će pomagati u izdavanju školskih listova i web
stranica Osnovne i Srednje škole.
Općina Blato izdvojit će za izdavaštvo

5.000,00 kn.

3.6 INVESTICIJSKA ULAGANJA
U skladu sa Proračunom za 2013. godinu, Općina Blato sudjelovat će u investiranju u
odreñene objekte i grañu u kulturi, i to:

3.6.1 Obnova starohrvatskih crkvica
a)
Odbor za obnovu i ureñenje starohrvatskih crkvica na području općine Blato u 2013.
godini započet će sa sanacijom i ureñenjem crkve sv. Mihovila. Crkvu je potrebno
grañevinski i konstruktivno sanirati jer su primjetne pukotine na istočnom krovnom zabatu, a
prisutna je i vlaga u svodu. Ovome je razlog dotrajali pokrov od kamenih ploča koje bi trebalo
obnoviti. Pod u crkvi je betonski kojeg će biti potrebno zamijeniti kamenim. Pročelje crkve je
potrebno osloboditi nanosa žbuke i morta, a željezna vrata zamijeniti drvenim. Sukladno
upućenim prijavnicama na javne pozive u kulturi Ministarstvu kulture i Županiji, ukupni
troškovi navedenih radova iznose 174.000,00 kuna. Za ovu investiciju Općina Blato iz svog
Proračuna izdvojit će 10.000,00 kuna.

b)
Odbor za obnovu i ureñenje starohrvatskih crkvica na području općine Blato u 2013.
godini planira sanirati i crkvu sv. Jeronima. Na crkvi je potrebno zamijeniti pokrov od kupe
„francuzice“ tradicionalnom kanalicom, a na apsidi treba skinuti betonsku ploču i postaviti
pokrov od kamenih ploča. Takoñer treba ožbukati unutarnje zidove crkve na mjestima gdje je
žbuka skinuta. Pored sanacijskih radova na samom objektu nužna je grañevinska intervencija
u neposrednom okolišu crkve. To znači izvesti drenažu oborinskih voda kako bi se spriječilo
kapilarno vlaženje zidova, a ispred crkvenog portala treba izgraditi pristup kako bi se ulaz u
crkvu odvojio od kolnika i zaštitio od vozila. Pored toga, crkvu treba arheološki istražiti, a
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nužno je njezino temeljitije vrednovanje s pozicije povijesti umjetnosti, odnosno arhitekture.
Za ovu investiciju iz Proračuna Općine Blato izdvojit će se 12.000,00 kuna.

3.6.2 Program arheološke baštine - Kopila
Kopila je 225 metara visoko brdo iznad sjevernog ruba Blatskog polja, na zapadnom
dijelu otoka Korčule. Riječ je o najznačajnijem protopovijesnom gradinskom naselju na
Korčuli, a van svake sumnje i na okolnom srednjodalmatinskom prostoru, ključnoj točci za
proučavanje procesa naseljavanja Grka na Jadranu i njihovog odnosa spram domorodačkog
stanovništva. Samo područje zaštićeno je od strane Ministarstva kulture, Konzervatorskog
odjela u Dubrovniku preventivnom zaštitom.
Općina Blato, u suradnji s Centrom za kulturu Vela Luka i Odsjekom za arheologiju
Sveučilišta u Zadru započela je 2012. godine s arheološkim istraživanjima na nekropoli
prapovijesnog gradinskog naselja Kopila. U 2013. godini planira se nastaviti s istraživanjem
nekropole, zaštititi je, te rekonstruirati značajnije arhitektonske ostatke.
Ova investicija se planira financirati sredstvima Ministarstva kulture i to u iznosu od
60.000,00 kuna.

3.6.3 Izrada spomenika Domovinskog zajedništva
Za izradu Spomenika Domovinskog zajedništva u 2013. godini iz Proračuna Općine
Blato izdvojit će se sredstva u visini od 15.000,00 kuna.
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REKAPITULACIJA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2012. i 2013.
GODINU
R.br.

Naziv programa

2012.

2013.

1.

TEMELJNA KULTURA

584.000,00

538.000,00

- Narodna knjižnica Blato

233.000,00

215.000,00

- Blatski fižuli – ustanova u
kulturi

351.000,00

323.000,00

Proračun Općine Blato
Dubrovačko-neretvanska
županija

2.

KULTURNA DOGAĐANJA

10.000,00

7.000,00

Proračun Općine Blato

3.

PROGRAMI KULTURNIH
UDRUGA I DRUŠTAVA

169.500,00

188.000,00

Proračun Općine Blato

4.

IZDAVAŠTVO I
INFORMIRANJE

5.000,00

5.000,00

Proračun Općine Blato

5.

INVESTICIJSKA ULAGANJA
U OBJEKTE I GRAĐU U
KULTURI
- Obnova starohrvatskih crkvica
- Sanacija krovne konstrukcije
Lože na Plokati
- Program arheološke baštine –
Kopila
-Spomenik Domovinskog
zajedništva

135.000,00

97.000,00

5.000,00
75.000,00

22.000,00
-

Proračun Općine Blato

40.000,00

60.000,00

Ministarstvo kulture

15.000,00

15.000,00

903.500,00
848.500,00
40.000,00
15.000,00

835.000,00
760.000,00
60.000,00
15.000,00

SVEUKUPNO

Izvori sredstava

Proračun Općine Blato
Ministarstvo kulture
Dub.ner. županija

4. ZAKLJUČAK
Ostali programi su programi i manifestacije koji se organiziraju tijekom godine, a hitni su i
nepredviñeni. Prijedlog za financiranje ovih programa utvrñuje Odjeljak za društvene
djelatnosti Općine Blato u skladu s interesima i mogućnostima Proračuna Općine, te ih
predlaže Općinskom načelniku, koji će ih riješiti u skladu s mogućnostima.
1. Obvezuju se korisnici novčanih sredstava Programa javnih potreba u kulturi da o
realizaciji svih programa i utrošku financijskih sredstava podnesu izvješća nadležnom
Odjeljku za društvene djelatnosti, koji će ih proslijediti Općinskom načelniku.
2. Korisnici novčanih sredstava po navedenom Programu obvezni su sudjelovati u
programima od interesa za Općinu Blato, na poziv Odjeljka za društvene djelatnosti.
3. Ovaj Program stupa na snagu danom objave u Službenom Glasniku Općine Blato, a
primjenjivat će se od 01.01.2013. godine.
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PROGRAM JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU NA PODRUČJU
OPĆINE BLATO ZA 2013. GODINU
Svrha Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju je stjecanje kvalitetnog predškolskog,
osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja.
Odgoj i obrazovanje djece i mladeži u Općini Blato organizirano je kroz sljedeće segmente:

1. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE I BRIGA O DJECI
Predškolski odgoj prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi ( N.N. 10/97 i
107/07) sastavni je dio sustava odgoja i naobrazbe i skrbi o djeci, a obuhvaća programe
odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim
vrtićima. Predškolski odgoj djeteta teži globalnom odgoju djeteta, što se ne dogaña slučajno
ni spontano, već uz pomoć socijalne sredine i kvalitetnog odgoja. Način na koji se dijete
predškolske dobi obrazuje i odgaja u ustanovi u kojoj boravi veći dio dana ima značajan
utjecaj na uspjeh u školskom obrazovanju, i u odreñenoj mjeri, na kasniji život uopće. Drugim
riječima, neophodna je dobra organizacija okruženja u kojem dijete živi i kvalitetna
komunikacija s odraslima koji mu pomažu u njegovom razvoju: roditelji u okruženju doma te
odgojitelji, pedagozi, psiholozi i defektolozi u ustanovi predškolskog odgoja i naobrazbe.
Predškolski odgoj i obrazovanje organizira se i provodi za djecu od šestog mjeseca života do
polaska u osnovnu školu. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i
potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. Dječji vrtići
dopunjuju obiteljski odgoj te uspostavljaju djelatnu suradnju s roditeljima i neposrednim
dječjim okruženjem.
Na temelju zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( N.N. 10/97 i 107/97 ) u
navedenim dječjim vrtićima ostvaruje se:
- redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske
dobi ( koji su prilagoñeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i
sposobnostima ), u pravilu su 10-satni programi u skladu s potrebama djece i zaposlenih
roditelja u redovite programe uključeno je cca. 120 djece od šest mjeseci pa do polaska u
osnovnu školu;
- program predškole;
- programi ranog učenja stranih jezika i drugi umjetnički, kulturni, vjerski i športski sadržaj uz
suglasnost Ministarstva nadležnog za obrazovanje;
- drugi programi važni za razvoj predškolskog odgoja Općine Blato.
1.1. Dječji vrtić “Blato”
Dječji vrtić “Blato” predškolska je ustanova čiji je osnivač i vlasnik Općina Blato. U
Vrtiću se organizira i provodi redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i
prehrane za djecu od navršenih tri godine života do polaska u osnovnu školu. Predškolski
odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim,
kulturnim vjerskim i drugim potrebama obitelji na temelju Državnog pedagoškog standarda
predškolskog odgoja i naobrazbe.
Najvažnija zadaća na promicanju ustrojstva rada je pratiti i mijenjati postavljeno ustrojstvo
rada prema potrebama djece i roditelja.
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U Dječjem vrtiću ostvaruju se programi ranog učenja engleskog jezika s vanjskim
suradnicima, te drugi programi sportskog i kulturnog sadržaja.
Djelatnost Dječjeg vrtića “Blato” financira se sredstvima Proračuna Općine Blato i
uplatama roditelja.
Dječji vrtić “Blato” ostvaruje program predškolskog odgoja i obrazovanja djece u
okviru tri odgojno-obrazovne grupe po dobi djece:
a) predškolska grupa
b) mješovita grupa
c) mješovita grupa

( djeca od 5 do 7 godina )
( djeca od 3 do 5 godina )
( djeca od 3 do 5 godina )

i to kroz dva oblika rada obzirom na vrijeme boravka djece u ustanovi:
a) šestosatni boravak djece
b) produženi boravak

7:00-13:00
7:00-15:00

Sukladno duljini vremena boravka djece u Ustanovi je organizirana i prehrana.
Grupa/naziv

Broj korisnika Šestosatni Produženi

1.

Predškolska grupa

24

21

3

2.

Srednja mješovita

22

19

3

3.

Srednja mješovita

19

12

7

Ukupno

65

52

13

Mjesto boravka
21 Blato
3 Prigradica
19 Blato, 1 Karbuni, 1
Popovratak, 1 Kurija
15 Blato,
2 Prigradica, 2 Prižba

Ekonomska cijena programa boravka djece u vrtiću za šestosatni program i iznosi
930,00 kuna, a za produženi boravak 1.500,00.
Utvrñene cijene participacije programa od strane roditelja:
7. za šestosatni program: 280,00 kuna
8. za produženi program: 450,00 kuna
Sukladno Programu zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato pojedina djeca korisnici su mjera
programa :
Status
Broj djece
Cijena ( mjesečno ) Napomena
Socijalne potrebe

1

/

/

Djeca s posebnim potrebama

1

300,00

/

Samohrani roditelji

1

150,00

/

Dvoje djece u vrtiću

12 u šestosatnom
2 u produženom

230,00 šestosatni
360,00 produženi

/

Troje djece u vrtiću

/

/

/

Ostalo

/

/

/
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U vrtiću na svim poslovima i zadacima radi odgovarajuće stručno osoblje u skladu s
važećim propisima.
U 2013. godini planira se nabavka zatvorenih kolica za posluživanje. Za ovu
investiciju osigurat će se sredstva u općinskom proračunu u visini od 15.000,00 kuna.
Općina Blato u 2013. godini sufinancirat će rad Dječjeg vrtića “Blato” za što će
osigurati sredstva u Proračunu u iznosi od
445.000,00 kuna.
1.2. Dječji vrtić “Marija Petković”
Osnivač vrtića je vjerska zajednica, tj. Družba Sestara Kćeri Milosrña. Dječji vrtić
Marija Petković podružnica Blato djeluje kao odgojno-obrazovna ustanova, te pridonosi
cjelovitom i svestranom odgoju djece, utemeljenom na katoličkoj vjeri, franjevačkom
humanizmu i humanističko razvojnoj koncepciji odgoja i obrazovanja. Odgojno-obrazovnim
radom pomaže se djetetu u izgradnji samopouzdanja, pozitivne osobnosti i osjećaja za druge.
Rad obuhvaća i kršćansko oblikovanje obiteljskog okruženja djeteta kao preduvjeta za
pravilan razvoj djeteta.
U vrtiću je predškolski odgoj organiziran kroz dva oblika rada:
a) mješovita jaslička – 25 djece ( djeca od 6 mj. - 2 god. 6mj )
b) starija mješovita skupina – 36 djece ( djeca od 2 god. 6 mj - 6 god. 6 mj.)
Sukladno upisanim programima u ustanovi djeca borave od 6:00 do 16:00 sati te je za
njih organizirana odgovarajuća prehrana.
Ukupan broj djece koja koriste usluge Dječjeg vrtića “Marija Petković”
Grupa/naziv

Broj korisnika Mjesto boravka Blato Ostali

1. Jaslička skupina

25

25

-

2. Vrtička grupa

36

35

1

UKUPNO

61

60

1

Kapacitet vrtića kojeg dozvoljavaju prostorni i kadrovski uvjeti u jasličkoj skupini je
25 djece, a u vrtičkoj skupini 35 djece.
Utvrñena cijena participacije od strane roditelja iznosi:
- 450,00 kuna za jasličku skupinu
- 450,00 kuna za vrtičku skupinu
Sukladno odluci vrtića, tj. Karizmi Družbe Sestara Kćeri Milosrña i Programu
zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato pojedina djeca korisnici su olakšica ili mjera
programa.
Status

Broj djece

Cijena
(mjesečno)

Osloboñeni u cijelosti ili
djelomično

Socijalne potrebe

2

0

Osloboñeni u cijelosti

Djeca s posebnim potrebama

4

450,00

Nisu osloboñeni
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1

450,00

Nisu osloboñeni

Dvoje djece u vrtiću

10 (20)

400,00

Osloboñeni djelomično

Troje djece u vrtiću

/

Ostalo

2

/
350,00

Djelomično osloboñeni

U vrtiću na svim poslovima i zadacima radi odgovarajuće stručno osoblje u skladu s
važećim propisima.
Općina Blato u 2013. godini sufinancirati će program rada Dječjeg vrtića “Marija
Petković” za što će osigurati sredstva u Proračunu u iznosi od
162.000,00 kuna.

2.OSNOVNO ŠKOLSTVO
Djelatnost osnovnog školstva od posebnog je društvenog interesa i obuhvaća odgoj i
obvezno školovanje sa svrhom da učeniku omogući stjecanje znanja, pojmova, umijeća,
stavova i navika potrebnih za život i rad ili za daljnje školovanje. Škola je dužna osigurati
kontinuirani razvoj učenika kao duhovnog, tjelesnog, moralnog, intelektualnog i društvenog
bića u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima.
Javne potrebe u školstvu utvrñuju se državnim pedagoškim standardom. Sredstva za
ostvarivanje Javnih potreba u školstvu osiguravaju se u državnom proračunu i u proračunima
jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave.
2.1. Osnovna škola “Blato”
Redovito obvezno osnovno obrazovanje na području Općine Blato provodi se u
Osnovnoj školi Blato.
Školu polazi 284 učenika u osam razreda i 16 odjeljenja. Za 29 učenika organiziran je
prijevoz po ugovoru sa prijevoznikom Autotrans Rijeka,
- Prigradica –Popovratak ( 20 ),
- Gršćica
(1 )
- Danca ( 2 )
- Prižba (5 ),
- Prišćapac ( 1 )
- Črnja luka ( 1 ) – prijevoz roditelja
Sukladno zahtjevu OŠ Blato prijevoznik Autotrans od prošle školske godine
omogućio je kružnom vožnjom izravan prijevoz djece iz Popovratka .
Ove godine upisana je najmanja generacija učenika u prvi razred od kada škola radi
kao osmogodišnja škola.
Usporeñujući podatke od 1962/63 godine kada je škola imala 840 učenika do danas kada
škola ima 285 učenika, škola je u proteklih 50 godina ostala bez 550 učenika.
1962/63 840 2012/13 284
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5
38
45
38
38
35
31
35

6
42
38
45
38
38
37
32

7
42
42
38
46
38
38
37

Nakon rekonstrukcije i ureñenja krovišta povećan je prostor za rad, te su od školske
godine 2004./2005. stečeni uvjeti za rad u jednoj smjeni.
Uz redoviti program koji je financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa u školi se već treću godinu izvodi program Informatike (izvannastavne aktivnosti) od
prvog do četvrtog razreda koju financiraju roditelji.
Uz redovite programe ostvaruju se i sljedeći programi:
1. programi izborne nastave: vjeronauk, informatika, talijanski jezik, matematika;
2. programi rada s nadarenim učenicima – dodatna nastava ( matematika, strani jezik,
hrvatski, zemljopis, povijest, kemija i biologija, tehnička kultura, informatika, program
prve pomoći CK;
3. programi rada s učenicima s teškoćama – prilagoñeni i individualizirani programi;
4. programi rada u izvannastavnim područjima – slobodne aktivnosti;
5. program obrazovanja za ljudska prava,
6. kvalitetna škola – škola bez prisile;
7. školski preventivni program ( program prevencije ovisnosti );
8. robotika, modelarstvo, fotografija i sigurno u prometu, enigmatika, vezilje.
9. UZ Konoba
10. Školski zbor
Škola ima meñunarodni certifikat Eko škole, a razvija se i poduzetništvo kroz Učeničku
Zadrugu.
Škola je uključena u meñunarodna natjecanja:
HMD Klokan bez granica http://www.matematika.hr/klokan i meñunarodno logičko
natjecanje Genius logicus ( škola koordinator za RH ) http://www.geniuslogicus.eu/hr/
Za učenike petog razreda organizirana je i sigurna vožnja biciklom nakon čega se
dobiva potvrda o poznavanju propisa za vožnju biciklom u suradnji s HAK-om.
U školi djeluje već više godina Školski športski klub OŠ Blato, koji je sufinanciran od
Općine Blato, Županijskog saveza školskog športa i Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa.
Zastupljenost stručne nastave je 100 %.
Stanje opreme i prostora u kojem se izvodi nastava redovito se obnavlja,
Škola ima više od sedamdeset računala u 3 informatičke učionice, izvršeno je kabliranje škole
uspostavljen je Internet u svim prostorima škole. U sve učionice u školi do kraja prvog
polugodišta postavljaju se računala za potrebe nastave koji su spojeni na glavni školski server.

8
45
42
42
38
46
38
38
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Svi oblici nastave izvode se stručno.
Škola je i ove godine organizirala vraćanje upotrijebljenih udžbenika i time znatno
umanjila troškove roditeljima. Svi učenici u školi dobili su dio upotrebljivih već korištenih
udžbenika.
-

Ove školske godine škola je prijavila projekt ureñenja školskog vrta na zemljištu koje
je privremeno dobila na korištenje od Općine Blato.
Projekt je prijavljen Županiji i u tijeku je osiguranje financijskih sredstava. Idejna
skica i troškovnik su izrañeni, a kada se osiguraju potrebna sredstva započet će se s
radovima.

-

Škola je početkom ove godine izdala brošuru Stare igre u Blatu na Korčuli, koja je
rezultat projekta UZ Konoba i koji je predstavljen na Državnoj smotri učeničkih
zadruga u Primoštenu u listopada ove godine. Preostaje nastavak projekta tj. video
dokumentiranje igara i izdavanje istog.

-

U suradnji s CK u suradnji s GD CK u školi se četvrtu godinu održava akcija
solidarnost na djelu i provodi program Humane vrednote.

Osnovna glazbena škola
Od školske 2002./2003. godine u okviru OŠ Blato započela je sa radom Osnovna
glazbena škola kao proširena djelatnost OŠ Blato.
Planom i programom rada škole u školskoj godini 2012./2013. ukupno Osnovnu
glazbenu školu polazi 64 učenika u 6 razreda, a 25 učenika su upisana u malu školu glazbe.
Osnovno glazbeno obrazovanje djece i mladeži realizira se u sljedećim područjima, prema
razredima:
razred/
instrument

1r
flauta
1
klarinet
2
klavir
13
violina
0
truba
1
solfeggio
2
ukupno
19
odustalo
0
Škola sviranja i pjevanja
klape:
Mali zbor OGŠ
Zbor Cvrčak

2r
1
0
6
1
0
2
10
2

3r
1
2
2
3
1
1
10
1

4r
1
7
5
0
2
3
18
0

5r
0
3
0
0
2
0
5
0

6r
0
3
2
0
0
0
5
0

ukupno
4
17
28
4
6
8
67
3
25

Za rad škole osigurani su kadrovski prostorni uvjeti i potreban instrumentarij od strane
Općine Blato glasovir, OŠ Blato, udruga u kulturi ( HGSU Petar Milat, Narodna glazba Blato
i HGU Sv. Vincenca ). Škola ima 2 klavira, 2 pianina i 2 električna klavira.
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Glazbena škola započela je sa satima violine te je za tu svrhu škola kupila 8 violina
koje su u najmu.
Rad škole kao mentorska škola nadzire Umjetnička škola Luke Sorkočevića iz
Dubrovnika čiji učitelju sudjeluju i u ispitnim komisijama.
Škola i roditelji učenika polaznika škole sklopili su Ugovor o novčanom sudjelovanju u
opremanju škole i provedbi obrazovnog programa po cijeni 100,00 kuna mjesečno, za više
djece u OGŠ umanjuje se participacija roditelja.( dvoje djece 25%, troje 50% )
−

Školski sportski klub Osnovne škole Blato

Djeluje u sklopu Osnovne škole Blato s ciljem popunjavanja slobodnog vremena
učenika, okuplja više od stotinu dječaka i djevojčica od 1. do 8. razreda u više sportskih grupa
( atletika, gimnastika, mali nogomet, košarka, stolni tenis i šah te Univerzalna sportska škola)
i sudjeluje na školskim, županijskim, regionalnim te državnim natjecanjima.

3. SREDNJE ŠKOLSTVO
Srednje školstvo je djelatnost kojom se nakon završetka osnovnog školovanja omogućava
stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja. Djelatnost srednjeg školstva
obuhvaća različite vrste i oblike odgoja i obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja koji se
ostvaruje u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak i 90/11. Djelatnost srednjeg školstva
obavljaju srednjoškolske ustanove i druge pravne osobe pod uvjetima Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
3.1. Srednja škola “Blato”
Srednjoškolsko obrazovanje na području Općine Blato ostvaruje se u Srednjoj školi
Blato koja djeluje od 1. rujna 1992. godine ukidanjem Centra za usmjereno obrazovanje
Korčula.
Srednjoškolsko obrazovanje ostvaruje se u Srednjoj školi Blato kroz slijedeće programe:
a) gimnazijski;
b) računalni tehničar za strojarstvo;
c) obrtnički programi
- metalna struka: automehaničar, vodoinstalater, zidar
- elektrostruka: elektromehaničar, elektroinstalater
- prodavači, frizeri
d) obrazovanje odraslih u zanimanjima: prodavač, komercijalist i osposobljavanje za
vinogradare/podrumare (doškolovanje i prekvalifikacija)
Školu polazi 177 učenika u 11 odjeljenja. Rad je organiziran u jednoj smjeni.
Uz redoviti program koji se financira od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa u školi se izvode i brojni fakultativni i izborni programi.
Uz redovite programe ostvaruju se i sljedeći programi:
− programi rada s nadarenim učenicima – dodatna nastava
− programi rada s izvanastavnim područjima – slobodne aktivnosti
− program rada Školskog športskog kluba „Škoj“
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SEMEP
novinarska grupa
obilježavanje dana kruha- LUMBLIJE
grañanski odgoj: simulirana sudnica
program borbe protiv ovisnosti

Zastupljenost stručne nastave je 100 %.
Oprema i prostor u kojem se izvodi nastava redovito se održava i obnavlja te su
postojeći uvjeti optimalni za izvoñenje nastave.
−

Školski sportski klub «Škoj»

Djeluje u sklopu Srednje škole Blato, okuplja oko osamdesetak srednjoškolaca s
ciljem popunjavanja njihovog slobodnog vremena i to u više sportskih grupa (atletika,
košarka, stolni tenis, mali nogomet, fitnes, te sudjeluju na raznim natjecanjima.

4. UTVRĐIVANJE JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU

4.1. Predškolski odgoj i obrazovanje
a) u 2013. godini Općina Blato osigurati će financijska sredstva za sufinanciranje plaća,
doprinosa i ostalih materijalnih prava za djelatnice Dječjeg vrtića “Blato”, a financirati će i
ostali troškovi investicijskog održavanja i nabavke didaktičke opreme sukladno potrebama, te
će se financirati nabavka zatvorenih kolica za posluživanje za što će Općina Blato ukupno
izdvojiti
445.000,00 kuna.
b) za sufinanciranje rada predškolske ustanove Dječji vrtić “Marija Petković” Općina Blato u
2013. godini ukupno će izdvojiti
162.000,00 kuna.
Za predškolski odgoj i obrazovanja Općina Blato će u 2013. godini iz općinskog proračuna
izdvojiti ukupno
607.000,00 kuna.

4.2. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje
Općina Blato u 2013. godini podržat će sljedeće programe:
− prihvaća i podupire uključenje Osnovne i Srednje škole Blato u realizaciju mjera
programa borbe protiv ovisnosti na području općine Blato;
− prihvaćene programe rada s nadarenim učenicima u Osnovnoj školi Blato i u Srednjoj
školi Blato kao i sufinanciranje rada s učenicima i učeničkih aktivnosti;
− prihvaćene programe rada s učenicima s posebnim potrebama u predškolskim
ustanovama, Osnovnoj i Srednjoj školi Blato;
− prihvaćene programe izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti djece i učenika kao i
programe rada s djecom i mladeži kroz izravno financiranje nositelja i izvoditelja
programa kroz financiranje proračunskih korisnika udruga športa i kulture;
− prihvaćene programe stručnog usavršavanja odgajatelja, učitelja, nastavnika i stručnih
suradnika u predškolskim ustanovama, Osnovnoj i Srednjoj školi Blato;
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Općina Blato sufinancirat će prihvaćene programe učeničkih natjecanja, susreta i smotri;
natjecanja u znanju, susrete učenika, smotre učeničkog stvaralaštva i meñunarodnu
suradnju škola;
Općina Blato sufinancirat će rad školskih športskih klubova Osnovne i Srednje škole
Blato;
Općina Blato sufinancirat će rad Osnovne glazbene škole;
Općina Blato godišnje će nagrañivati najbolje učenike Osnovne i Srednje škole Blato.
•

Za program osnovnog obrazovanja Općina Blato će izdvojit

42.000,00 kuna.

•

Za potrebe Osnovne glazbene škole Općina Blato će izdvojiti

18.000,00 kuna.

•

Za potrebe Školskog športskog kluba Osnovne škole Blato izdvojit će se
kuna.

•

Za program srednjoškolskog obrazovanja Općina Blato će izdvojiti
kuna.

•

Za potrebe Školskog športskog kluba „Škoj“ Općina Blato će izdvojit
kuna.

3.000,00

32.000,00

3.000,00

4.3. Visokoškolsko obrazovanje
Sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata Općina Blato će u 2013.
godini, uz postojeće stipendiste, na temelju raspisanog Natječaja dodijeliti stipendije
učenicima i studentima za školsku 2012./2013. godinu.
Tako će u 2013. godini Općina Blato stipendirati ukupno 19 studenta upisana na neki
od stručnih i sveučilišnih studija. Stipendije će se isplaćivati za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca, osim za srpanj i kolovoz.
Za stipendiranje studenata u 2013. godini Općina Blato izdvojit će 173.000,00 kuna.
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FINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU

Red
broj
1.

Naziv programa

2012.

2013.

Programi predškolskog odgoja i
obrazovanja:

657.000,00

607.000,00

495.000,00
162.000,00

445.000,00
162.000,00

58.000,00

92.000,00

- programi Osnovne i Srednje škole
Blato

40.000,00

74.000,00

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

6.000,00

6.000,00

12.000,00

12.000,00

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

Programi osnovnog i
srednješkolskog obrazovanja:

Izvori
financiranja

Proračun
Općine Blato

Proračun
Općine Blato

3.

Program Osnovne glazbene škole
Blato

18.000,00

18.000,00

Proračun
Općine Blato

4.

Programi visokoškolskog
obrazovanja

170.000,00

173.000,00

Proračun
Općine Blato

903.000,00

890.000,00

Proračun
Općine Blato

UKUPNO

5. ZAKLJUČAK
Ostali programi su programi i manifestacije koji se organiziraju tijekom godine, a hitni su i
nepredviñeni. Prijedlog za financiranje ovih programa utvrñuje Odjeljak za društvene
djelatnosti u skladu s interesima i mogućnostima Proračuna Općine Blato, te ih predlaže
Općinskom načelniku koji će ih riješiti sukladno mogućnostima.
1. Obvezuju se korisnici novčanih sredstava Programa javnih potreba u odgoju i
obrazovanju da o realizaciji svojih programa i utrošku financijskih sredstava podnesu
izvješće nadležnom Odjeljku koje će ih proslijediti Općinskom načelniku.
2. Korisnici novčanih sredstava po navedenom Programu obvezni su sudjelovati u
programima od interesa za Općinu Blato, na poziv Odjeljka za društvene djelatnosti.
3. Ovaj program stupa na snagu danom objave u Službenom Glasniku Općine Blato, a
primjenjivat će se od 01.01.2013. godine.
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PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA PODRUČJU OPĆINE BLATO
ZA 2013. GODINU
1. SVRHA PROGRAMA
Osnovu financiranja športa čine prihodi koje pravne i fizičke osobe koje obavljaju
športsku djelatnost ostvare obavljanjem športske djelatnosti, članarine, kao i sredstva kojima
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pomažu obavljanje športskih djelatnosti.
Športskim djelatnostima smatra se sudjelovanje u športskim natjecanjima, športska priprema,
športska rekreacija, športska poduka, organiziranje i voñenje športskog natjecanja, upravljanje
i održavanje športskom grañevinom te organizirane izvannastavne školske športske aktivnosti
i studentske športske aktivnosti. Općina Blato ovim Programom utvrñuje javne potrebe u
športu i za njihovo ostvarenje osigurava financijska sredstva iz svog proračuna u skladu s
odredbama Zakona, po programima odnosno aktivnostima klubova, športaša i udruga, a sve u
skladu s ovim Programom.
Športsku djelatnost na području općine Blato provodi Zajednica športskih udruga
Općine Blato koju čine športski klubovi, društva i udruge grañana. Za sve njih je
karakteristično da nemaju materijalnu osnovu, prije svega športske objekte, jer su oni u
vlasništvu Općine Blato. Športski objekti u vlasništvu Općine, Odlukom su dati na upravljanje
športskim klubovima i društvima, te za njihovo korištenje ne plaćaju zakupninu. Pregled
objekata u športu koji su u vlasništvu Općine Blato, sa njihovim korisnicima dan je u
priloženoj tabeli:
OBJEKTI U ŠPORTU
Športski objekt

Opremljenost

Korisnik

Napomena

1.

Nogometno igralište

Svlačionice, društvene prostorije,
radni prostori i tribine

BŠK Zmaj

2.

Športska dvorana

Svlačionice i druge prostorije; velika SŠ Blato – nastava i
dvorana, mala dvorana, teretana,
sl. aktivnosti
prostor za šah, prostor za stolni tenis OŠ Blato – nastava i
sl. aktivnosti
GU Hrvatski sokol
ŠK Blato, po potrebi
ostali rekreativci

Dvorana dana SŠ
Blato na upravljanje

3.

Igralište za male
športove

Plastificirana podloga; mali
nogomet, rukomet, tenis, rasvjeta

Svi

Nedefiniran način i
raspored korištenja

4.

Trg pred športskom
dvoranom

Koševi

Svi

5.

Dječje igralište

Ljuljačke, tobogan, vrtuljak,
klackalica, visinomjer

Djeca i odrasli
Svi

6.

Dječje igralište u Parku Ljuljačke, tobogan, vrtuljak,
klackalica, visinomjer

Djeca i odrasli
Svi

7.

Igralište za male
športove u Prigradici

Mali nogomet, košarka, odbojka,
boćalište, rasvjeta

Svi

8.

Vaterpolo igralište u
Prigradici

Plutače i golovi

VK Tornado

Nedefiniran način i
raspored korištenja
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Postojeći objekti u športu zahvaljujući velikoj brizi i održavanju od strane korisnika i
vlasnika pružaju kvalitetan prostor za boravak i rad športaša.
Posebno je potrebno naglasiti da je stanje opreme i športskih objekata u Blatu na
zavidnoj visini, a što je rezultat prije svega odgovornog odnosa korisnika i vlasnika objekata,
djelatnika u športu i športaša.
STANJE PROSTORA U VELIKIM UDRUGAMA
Redni Ime udruge
broj

Prostor

Napomena

Veliko igralište

Optimalan i kvalitetan prostor za rad športaša i uprave

1.

BŠK Zmaj

2.

GU Hrvatski sokol Športska dvorana

Optimalan i kvalitetan prostor za rad športaša i športašica;
nema prostorije kluba

3.

ŠK Blato

Športska dvorana

Optimalan i kvalitetan prostor za rad šahista

4.

VK Tornado

Prizemlje stambene
zgrade u Prigradici

Privremen smještaj za korištenje tijekom ljetnih mjeseci

5.

ŠRU Pagar

Bivše prostorije DVD-a
Blato

6.

Nastava TZK ŠŠK OŠ Blato
OŠ Blato
Sportska dvorana
Malo igralište

Optimalni prostorni uvjeti za rad; nedostaje slobodnih termina
športske dvorane za redovitu nastavu i slobodne aktivnosti;
potrebe nastave 40 sati tjedno + slobodne aktivnosti + ŠŠK

7.

ŠŠK Škoj SS
Blato

Optimalni prostorni uvjeti za rad; nedostaje slobodnih termina
športske dvorane za redovitu nastavu i slobodne aktivnosti;
potrebe nastave 20 sati tjedno + slobodne aktivnosti + ŠŠK

SŠ Blato
Športska dvorana
Malo igralište

2. UTVRĐIVANJE JAVNIH POTREBA U ŠPORTU ZA 2013. GODINI
PREMA PRIORITETIMA FINANCIRANJA
Javnim potrebama u športu, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine,
utvrñuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje su od značenja za Općinu, a to su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

poticanje i promicanje športa,
provoñenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata;
djelovanje športskih udruga, športskih zajednica i saveza;
športska priprema, domaća i meñunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena
zaštita sportaša;
zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u športu;
športsko-rekreacijske aktivnosti grañana;
športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom;
planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih grañevina od značaja za
općinu;

Realizacijom Programa javnih potreba u športu Općine Blato nastoji ostvarivati ciljeve
promicanja blatskog športa. Samim promicanjem športa preko klubova i udruga, a i
pojedinačno, morati će se nastojati postizati uspjehe na gospodarskom, turističkom,
kulturnom, prosvjetnom i zdravstvenom planu. Šport pridonosi zdravom životu grañana,
odgoju i obrazovanju, te gospodarskom razvoju društva, a činitelj je humanih odnosa meñu
ljudima. Bavljenjem športom, njegova promidžba kroz športske priredbe i postizanje
vrhunskih rezultata osnovni su motivi ulaganja u šport u svakoj sredini. U tom smislu Općina
će posebnu pozornost, a u skladu sa Zakonom, posvetiti organiziranim športskim udrugama
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grañana koje se pojavljuju kroz klubove i društva i to kroz prezentacijski oblik, a to je
natjecateljski šport, a posebno poticati i promicati šport djece i mladeži.
Ovaj program javnih potreba izrañen je sukladno Zakonu o športu i materijalnim
mogućnostima proračuna Općine Blato za 2013. godinu.
Ukupno planirana sredstva za realizaciju Programa javnih potreba u športu na području
Općine Blato za 2013. godinu iznose
416.000,00 kuna
3. SADRŽAJ JAVNIH POTREBA U ŠPORTU ZA 2013. GODINU
1. Program

rada i djelovanja Zajednice športskih udruga Općine Blato;
i dogañanja u sportu za vrijeme manifestacija pod pokroviteljstvom Općine
Blato, te za vrijeme državnih praznika i vjerskih blagdana;
3. Organizacija memorijalnog turnira u spomen na poginulog branitelja Želimira
Žanetića;
4. Udruga «Igre otoka»;
5. Kapitalni projekti.
2. Djelovanja

3.1. ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA OPĆINE BLATO
Zajednica športskih udruga Općine Blato je športska udruga Općine Blato, osnovana 23.
listopada 2011. godine u skladu s člankom 48. stavkom 1. Zakona o športu, a koja kroz
redovito članstvo obuhvaća 6 športskih udruga. Ciljevi zajednice su:
-

razvitak i promicanje športa na području Općine Blato,
poticanje športskih djelatnosti i stvaranje uvjeta za kvalitetan šport u svim
udrugama članicama Zajednice,
razvitak športskih aktivnosti djece i mladeži kao i unapreñenje i razvitak športsko
rekreacijskih aktivnosti grañana,
promicanje odgojnih funkcija športa, fair playa, razumijevanja i odgovornosti kroz
aktivno sudjelovanje športaša u svim športskim aktivnostima.

Zajednica športskih udruga Općine Blato predlaže program javnih potreba u športu u
dijelu financiranja športskih aktivnosti svojih članica (tekuće aktivnosti, natjecanja…).
Zajednica športskih udruga Općine Blato obuhvaća slijedeće udruge i društva u športu:
−

BŠK “Zmaj”
Športski nogometni klub koji u Blatu djeluje od 1926. godine, uz redovan rad i
treninge organiziraju natjecanja u svim kategorijama (seniori, juniori, mladi pioniri i ekipa
najmlañih), a takoñer sudjeluje i u hrvatskom kupu. BŠK „Zmaj“ takmiči se u III. Hrvatskoj
nogometnoj ligi.
310.000,00 kuna.
−

Vaterpolo klub “Tornado” Prigradica
Vaterpolo klub započeo je s radom 2005. godine, a 2007. godine utemeljen je kao
klub. Okuplja 30-tak mlañih i 20-tak starijih članova i igrača koji organiziraju i provode
treninge, te sudjeluju na natjecanjima.
6.000,00 kuna.
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−

Športsko ribolovna udruga “Pagar”
Udruga koja okuplja ljubitelje ribolova svih uzrasta, sudjeluje i organizira natjecanja u
svim kategorijama, te postiže uspješne rezultate.
6.000,00 kuna.
−

Lovačka udruga «Jastreb»
Udruga koja se bavi uzgojem, zaštitom, lovom i korištenjem divljači te zaštitom
prirode i ljudskog okoliša. Omogućuje članovima da se bave lovstvom kao gospodarskom i
športsko-rekreativnom djelatnošću.
2.000,00 kuna.
− Šahovski klub “Blato”
Klub koji radi sa mladima potičući sudjelovanje na natjecanjima, te organizira kupnatjecanja i prvenstva u šahu.
5.000,00 kuna.
−

GU “Hrvatski sokol”
Gimnastička udruga Hrvatski sokol okuplja oko tridesetak članica u ženskoj i desetak
članova u muškoj gimnastičkoj vrsti, te sudjeluje na natjecanjima u svim kategorijama na
kojima postižu zavidne rezultate.
12.000,00 kuna.
Ukupna sredstva koja će se iz Općinskog proračuna izdvojiti za članice Zajednice športskih
udruga Općine Blato iznose
341.000,00 kuna.

3.2. DJELOVANJA I DOGAĐANJA U ŠPORTU
Općina Blato podržat će djelovanja i dogañanja u športu za vrijeme manifestacija pod
pokroviteljstvom Općine Blato, te za vrijeme državnih i vjerskih blagdana, i to:
− športske i rekreacijske programe tijekom kulturnih manifestacija značajnih za Općinu
Blato;
− športske programe vezane uz državne praznike i spomendane;
− športske i rekreacijske programe tijekom ljeta 2013. godine;
− ostale programe tijekom godine koje uključuju rad i natjecanja s mladima;
− potpore vrhunskim športašima.
Općina Blato sufinancirat će ovakve programe s

5.000,00 kuna.

3.3. MEMORIJALNI TURNIR “ŽELIMIR ŽANETIĆ”
Općina Blato u dogovoru s upravom BŠK “Zmaj” sudjelovat će u organizaciji
memorijalnog turnira mladih kadeta – juniorske selekcije tijekom prvog tjedna listopada
2013. godine, u spomen na dugogodišnjeg kapetana kluba Želimira Žanetića, poginulog u
Domovinskom ratu.
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Općina Blato sufinancirat će turnir s

5.000,00 kuna.

3.4. UDRUGA “IGRE OTOKA”
Uz pomoć Hrvatskog olimpijskog odbora i Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske
županije otok Korčula je od 2006. godine službeno postao članom COMITE d
ORGANISATION JEUX DES IIES, sa sjedištem u Ajaccio – Korzika.
Kako bi se što bolje organiziralo sudjelovanje mladih sportaša sa otoka Korčule na
Igrama otoka, formirana je udruga IGRE OTOKA koja je udružila predstavnike lokalnih
samoupravnih zajednica otoka Korčule. Igre za 2013. godinu održat će se u zadnjem tjednu
mjeseca svibnja.
Općina Blato sufinancirat će rad udruge s

50.000,00 kuna.

3.5. KAPITALNI PROJEKTI
Od kapitalnih projekata planira se:

a) Održavanje športskih objekata
Za održavanje športskih objekata iz Proračuna Općine Blato za 2013. godinu ukupno
će se izdvojiti
15.000,00 kuna.

REKAPITULACIJA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU
Naziv programa

2012.

2013.

Izvor sredstava

Financiranje Zajednice športskih
udruga Općine Blato

304.000,00

341.000,00

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

50.000,00

Proračun Općine
Blato

Kapitalni projekti:

60.000,00

15.000,00

- Održavanje športskih objekata
- Športska dvorana

30.000,00
30.000,00

15.000,00
-

418.000,00

416.000,00

UKUPNO

Proračun Općine
Blato
Proračun Općine
Blato
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4. ZAKLJUČAK
Ostali programi su programi i manifestacije koji se organiziraju tijekom godine, a hitni
su i nepredviñeni. Prijedlog za financiranje ovih programa utvrñuje Odjeljak za društvene
djelatnosti u skladu s interesima i mogućnostima Proračuna Općine, te ih predlaže Općinskom
načelniku, koji će ih riješiti sukladno mogućnostima.
1. Obvezuju se korisnici novčanih sredstava Programa javnih potreba u športu da o
realizaciji svojih programa i utrošku financijskih sredstava podnesu izvješće
nadležnom Odjeljku koji će ih proslijediti Općinskom načelniku.
2. Korisnici novčanih sredstava po navedenom Programu obvezni su sudjelovati u
programima od interesa za Općinu Blato, na poziv Odjeljka za društvene djelatnosti.
3. Ovaj Program stupa na snagu danom objave u Službenom Glasniku Općine Blato, a
primjenjivat će se od 01.01.2013. godine.
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PROGRAM ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE BLATO
ZA 2013. GODINU
1. SVRHA PROGRAMA
Socijalna skrb je djelatnost koja se obavlja kao javna služba a kojom se osiguravaju i
ostvaruju mjere i programi namijenjeni socijalno ugroženim osobama, kao i osobama s
nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koji uključuju prevenciju, promicanje
promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i
skupinama, s ciljem unaprjeñenja kvalitete života i osnaživanje korisnika u samostalnom
zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.
Program zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato donosi se sukladno Zakonu o
socijalnoj skrbi (NN 57/11), prema kojemu su jedinice lokalne samouprave u svom proračunu
dužne osigurati najmanje 7% tekućih proračunskih prihoda za pružanje pomoći odreñenim
kategorijama stanovništva koji udovoljavaju kriterijima navedenim u Programu zdravstva i
socijalne skrbi Općine Blato.
Stoga je cilj Programa zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato za 2013. godinu da
utvrdi kriterije i načine pomoći svim kategorijama stanovništva, koji iz bilo kojih razloga ne
mogu za sebe i svoju obitelj pribaviti dovoljno sredstava za dostojan život.
Općina Blato svoje zadatke treba usmjeriti i u potpunosti izvršiti kroz:
a) socijalno planiranje:
- pomoć za obitelji i mladež
- pomoć starima i bolesnima
- zaštita prava grañana, a posebno djece
- sustavno rješavanje organizacije slobodnog vremena djece i mladeži
- pomoć za stručno usavršavanje
- uspostaviti vezu sa javnim nositeljima dobrotvornosti (vjerske organizacije) i
ostale privatne udruge koje djeluju na polju socijalne politike;
b) Oblike

- materijalne pomoći,
- zdravstvene i socijalne ustanove,
- posebne službe.
U 2013. godini Općina Blato će, sukladno Nacionalnoj pronatalitetnoj politici,
mjerama kroz Program nastojati poboljšati uvjeta života obitelji, osobito onima lošijeg
socijalnog i materijalnog statusa, a u prvom redu motivirati roditelje na osnivanje obitelji,
utječući tako indirektno na stvaranje bolje demografske slike Općine Blato.
Sredstva za realizaciju Programa zdravstva i socijalne skrbi u dijelu koji je u
nadležnosti Općine Blato osigurat će se u Proračunu Općine Blato za 2013. godinu sredstva u
iznosu od 725.000,00 kuna.
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2. SOCIJALNA SLIKA BLATA
Pregled odreñenih socijalnih kategorija pučanstva Općine Blato
Djeca predškolske dobi smještenih u vrtićima
Učenika u osnovnoj školi

126
284

škol.god.12/13
škol.god. 12/13

Učenika u srednjoj školi
Studenata

177
150+

škol.god. 12/13
škol.god. 12/13

Zaposlenih (bez MUP-a i HV)
Umirovljenika
Nezaposlenih osoba
Korisnika raznih materijalnih oblika soc. skrbi
Centra za soc. skrb Korčula
Poginulih branitelja u domovinskom ratu
Invalida Domovinskog rata
Djece kojoj je u domovinskom ratu poginuo jedan
od roditelja
Djeca invalida domovinskog rata

1322
Cca.800
255
44

31. listopada 2012.
listopad 2012.
na dan 31.10.2012.
na dan 30.10.2012.

2
4
1
8

Prema podacima kojima raspolaže Odjeljak za društvene djelatnosti Općine Blato, na
području općine Blato zaposlene su 1322 osobe.
Posebnu pažnju u analizi socijalnog stanja na području Općine Blato posvetiti ćemo
kategorijama pučanstva koje su najčešće u prilici da traže socijalnu pomoć i to
a) nezaposleni
b) umirovljenici
c) ostale kategorije korisnika socijalne skrbi
A) NEZAPOSLENE OSOBE

BROJ NEZAPOSLENIH OSOBA PREMA KVALIFIKACIJSKOJ STRUKTURI
NA DAN 31. LISTOPADA 2012. GODINE
KLASIFIKACIJA
STRUKTURA
NKV
KV
SSS
VŠS
VSS
UKUPNO

Ž
40
63
40
12
6
161

UKUPNO OPĆINA BLATO
M
UKUPNO
16
48
26
/
4
94

56
111
66
12
10
255
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STRUKTURNI DOBNI PRIKAZ PO SPOLU NEZAPOSLENIH OSOBA
DOB
DO 20. GOD.
OD 20.- 30.
OD 30.- 40.
OD 40. – 50.
OD 50. – 60.
PREKO 60. GOD
UKUPNO

Ž

M

UKUPNO

11
34
31
22
63
/
161

14
35
16
11
14
4
94

25
69
47
33
77
4
255

STOPA NEZAPOSLENOSTI
Stopa nezaposlenosti za Općinu Blato na dan 31. listopada 2012. iznosila je 16.16 %
(što je za 0,72 % veća od stope koja je zabilježena 31. listopada prošle godine). Naime, prema
evidenciji Odjeljka za društvene djelatnosti na propisanim obrascima o broju zaposlenih koji
se dostavljaju nadležnim institucijama, na dan 31. listopada 2012. godine, broj zaposlenih
iznosio je 1322 dok je na dan 31. listopada 2011. godine broj zaposlenih iznosio 1309
zaposlena. Na Zavodu za zapošljavanje na isti dan evidentirano je 255 nezaposlenih, dok je
prošle godine, broj nezaposlenih iznosio 239.

KORISNICI CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KORČULA
Prema dostavljenim podacima Centra za socijalnu skrb Korčula korisnika raznih prava
iz sustava socijalne skrbi s područja Općine Blato ukupno je 44, što uključuje:

PRAVA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI

Pomoć za uzdržavanje
Osobna invalidnina
Doplatak za pomoć i njegu
Status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
Novčana naknada do zaposlenja
Privremeno uzdržavanje

BROJ
KORISNIK
A
2
9
26
2
1
4
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3.SOCIJALNI PLANOVI I PROGRAMI OPĆINE BLATO ZA 2013. GODINI
Pored analize socijalne slike pučanstva na području Općine Blato, Program zdravstva i
socijalne skrbi Općine Blato ima zadaću da utvrdi prava i oblike socijalne skrbi, kriterije,
način dodjele pomoći, izvore sredstava i izvršitelje socijalnog programa.
Zakonska obveza proračunskih izdvajanja za zdravstvo i socijalnu skrb iznosi najmanje
7% tekućih proračunskih prihoda. U 2013. godini Općina Blato će za realizaciju Programa iz
Proračunu izdvojiti 725.000,00 kuna, što je više od zakonom predviñene obveze.
Pored sredstava predviñenih za realizaciju Programa zdravstva i socijalne skrbi, Općina
Blato stipendira učenike i studente sa područja Općine Blato za što će se u Proračunu
osigurati 173.000,00 kuna, te participira u ekonomskoj cijeni dječjih vrtića za što će se u
Proračunu osigurati 607.000,00 kuna, a što u značajnom iznosu smanjuje udio roditelja u
participaciji u cijeni usluga Dječjeg vrtića «Blato» i Dječjeg vrtića «Marije Petković». Te
dvije mjere obuhvaćane su Programom javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području
Općine Blato u 2013. godini.

3.1. MJERE I OBLICI SOCIJALNE SKRBI
Mjerama Programa zdravstva i socijalne skrbi za mladež (djeca, učenici, studenti), obitelji i
starijih osoba obuhvaćeno je više oblika socijalne skrbi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Olakšice i oslobañanja od plaćanja smještaja djece u ustanovama predškolske dobi
Jednokratne novčane pomoći djeci i mladima
Jednokratne novčane potpore za novoroñenu djecu
Prigodni poklon bon za Božićne blagdane
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja i ogrijeva, te ostalih troškova kućanstva
Uvećani oblik pomoći za uzdržavanje
Jednokratne novčane pomoći
«Vincenca» - Humanitarna udruga osoba s posebnim potrebama Blato
Potpora savjetovalištu za borbu protiv ovisnosti, udrugama i programima koji se bave
suzbijanjem ovisnosti i okupljanjem mladih
10. Crveni križ – Gradsko društvo Korčula (Klub dobrovoljnih darivatelja krvi Blato)
11. Udruga umirovljenika
12. Udruga slijepih Dubrovačko-neretvanske županije
13. Udruga gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije
14. Liga protiv raka Korčula-Pelješac
15. Hrvatska Gorska Služba Spašavanja
16. Dom zdravlja „Dr. Ante Franulović“

3.1.1. Olakšice i oslobañanja od plaćanja smještaja djece u predškolskim ustanovama
Općina Blato će subvencionirati oslobañanje i olakšice u Dječjem vrtiću Blato i Dječjem
vrtiću Marije Petković. Od obveza sudjelovanja u cijeni programa na traženje roditeljakorisnika usluge, oslobañaju se u cijelosti:
a) djeca bez oba roditelja;
b) djeca samohranih majki;
c) djeca roditelja-korisnika pomoći za uzdržavanje temeljem rješenja Centra za
socijalnu skrb
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d) roditelji-korisnici usluga sa četvero i više djece u dječjem vrtiću
e) djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida sa 100%-tnim stupnjem invalidnosti
Od obveze sudjelovanja u cijeni programa, djelomično se oslobañaju i sudjeluju u cijeni
programa u %:
a) za djecu invalida Domovinskog rata sa utvrñenim stupnjem invalidnosti od 2050% plaća se 30% ekonomske cijene programa;
b) za djecu invalida Domovinskog rata sa utvrñenim stupnjem invalidnosti sa više od
50% invalidnosti, plaće se 10% ekonomske cijene programa
c) roditelji-korisnici usluga koji u dječjem vrtiću imaju dvoje djece plaćaju 80%, a
ako imaju troje djece plaćaju 70% od utvrñenog sudjelovanja u ekonomskoj cijeni
po djetetu;
Za olakšice i oslobañanja od plaćanja smještaja u ustanovama predškolske dobi osigurati će se
30.000,00 kuna
3.1.2. Jednokratne novčane pomoći djeci i mladima
Općina Blato u 2013. godini dodjeljivat će na zahtjev korisnika, jednokratnu novčanu pomoć
djeci i mladima, koje imaju prebivalište na području Općine Blato. Za tu namjenu u
Proračunu Općine Blato osigurat će se sredstva u iznosu od
22.000,00 kuna
3.1.3. Naknade za novoroñenu djecu
Naknada za novoroñenu djecu nije socijalna već populacijska mjera putem koje se, uz ostale
postojeće i nove mjere, provodi pronatalitetna politika na području Općine Blato.
Pravo na naknadu imaju roditelji s prebivalištem na području općine Blato, a način i visina
naknade regulirani su Odlukom o naknadi za novoroñeno dijete.
Pregled visine 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

Za provedbu pronatalitetne politike Općine Blato, u proračunu za 2013. godinu osigurat će se
400.000,00 kuna
3.1.4. Prigodni poklon bon za Božićne blagdane
Općina Blato će u 2013. godini prigodom Božićnih blagdana uručiti poklon bon djeci do 10
godina s mjestom prebivališta na području Općine Blato. Za isto će se osigurat sredstva u
iznosu
12.000,00 kuna
3.1.5. Pomoć za podmirenje troškova stanovanje
Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi odnose se na najamninu, komunalne
naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u
skladu s posebnim propisima. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti
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samcu ili obitelji koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava prema Zakonu o socijalnoj
skrbi, te invalidima Domovinskog rata, obitelji poginulih hrvatskih branitelja i
umirovljenicima čiji je prosječni mjesečni (ukupni) prihod po članu domaćinstva u iznosu do
1.000,00 kuna i koji nemaju obveznika u uzdržavanju.
Visina pomoći za podmirenje troškova stanovanje odreñuje se pojedinačno za svakog
korisnika.
Zahtjev se podnosi Općinskom načelniku u pisanom obliku uz priloženu dokumentaciju.
Korisniku pomoći za stanovanje koji se grije na drva, odobrava se jednom godišnje novčani
iznos za podmirenje troškova ogrijeva u visini koju odlukom odredi Dubrovačko-neretvanska
županija.
21.000,00 kuna
Za provedbu ove mjere u Proračunu Općine Blato osigurati će se
3.1.6. Uvećani oblik pomoći za uzdržavanje
Općina Blato u 2013. godini isplaćivat će uvećanu pomoć za uzdržavanje, korisnicima
pomoći za uzdržavanje. Pravo na uzdržavanje priznaje se samcu ili obitelji koji nemaju
sredstava za uzdržavanje u visini utvrñenoj u članku 33. Zakona o socijalnoj skrbi, a nisu ih u
mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodima od imovine ili na drugi način.
Pomoć za jednog člana kućanstva mjesečno iznosi 100,00 kuna, a za dva člana kućanstva
iznosi 150,00 kuna i za svakog slijedećeg člana povećanje od 50,00 kuna. Za provedbu ove
7.000,00 kuna
mjere osigurati će se
3.1.7. Jednokratne novčane pomoći
Općina Blato u 2013. godini dodjeljivat će na zahtjev korisnika, jednokratnu novčanu pomoć
obiteljima, starijim, bolesnim i invalidnim osobama, koje imaju prebivalište na području
Općine Blato, ako:
a) ispunjavaju mjerila za ostvarivanje prava i oblika socijalne skrbi u sustavu
Programa zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato;
b) zbog trenutačnih materijalnih teškoća koje su nastale zbog (roñenja, školovanja
djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode ili sl.) nisu u
mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe;
c) obitelji sa četvero i više malodobne djece;
d) osobama starijim od 80 godina;
Za provedbu ove mjere iz Proračuna Općine Blato osigurat će se

57.000,00 kuna

3.1.8. «Vincenca» Humanitarna udruga osoba s posebnim potrebama Blato
Općina Blato u 2013. godini u Općinskom proračunu osigurati će sredstva za financiranje
redovnog rada Humanitarne udruge osoba s posebnim potrebama «Vincenca» Blato. Sredstva
će se utrošiti za plaćanje električne energije, za plaću djelatnice na pola radnog vremena u
iznosu od 48.500,00 kuna. Takoñer će plaćati i zakup prostora u iznosu od 24.240,00 kuna.
Za rad udruge osigurati će se

75.000,00 kuna

3.1.9. Potpora Savjetovalištu za borbu protiv ovisnosti, udrugama i programima koji se
bave suzbijanjem ovisnosti i okupljanjem mladih
Općina Blato će financijski podupirati Savjetovalište za borbu protiv ovisnosti, udruge i
programe koji će se formirati na području Blata, a djelovat će u svrhu suzbijanja ovisnosti
(droga, alkohol itd.), te ostale udruge i društva koja se bave zdravstvom i socijalnom zaštitom.
Za potporu Savjetovališta i drugim udrugama koje se bave suzbijanjem ovisnosti i okupljanju
2.000,00 kuna
mladih osigurat će se
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3.1.10. Crveni križ – Gradsko društvo Korčula
Općina Blato će u 2013. godini osigurati će sredstva za financiranje redovnog rada Crvenog
križa GD Korčula u iznosu od
30.000,00 kuna
a, preko kojeg će za Klub dobrovoljnih darivatelja krvi Blato isplatiti sredstva u visini od
12.000,00 kuna
3.1.11. Udruga slijepih Dubrovačko-neretvanske županije
Općina Blato u 2013. godini u Općinskom proračunu osigurat će sredstva za financiranje rada
Udruge slijepih Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od
1.000,00 kuna

3.1.12. Udruga gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije
Općina Blato u 2013. godini u Općinskom proračunu osigurat će sredstva za financiranje rada
Udruge gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od
1.000,00 kn
3.1.13. Liga protiv raka Korčula-Pelješac
Općina Blato u 2013. godini osigurati će sredstva za financiranje redovnog rada Lige protiv
raka Korčula-Pelješac
5.000,00 kuna
3.1.14. Udruga umirovljenika
Općina Blato u 2013. godini u Općinskom proračunu osigurati će sredstva za financiranje
redovnog rada Udruge umirovljenika
2.000,00 kuna
3.1.15. Hrvatska Gorska Služba Spašavanja
Sukladno zakonskoj obvezi, Općina Blato će u 2013. godini osigurati sredstva za redovan rad
HGSS-a u iznosu od
5.000,00 kuna
3.1.16. Dom zdravlja Dr. Ante Franulović
Za subvenciju Doma zdravlja Dr. Ante Franulović u Općinskom proračunu osigurat će se
55.000,00 kuna

3.2. OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Prava iz socijalne skrbi utvrñena ovim Programa može ostvariti korisnik ukoliko ispunjava
jedan ili više uvjeta:
1. Socijalni uvjet
2. Uvjet prihoda
3. Poseban uvjet
4. Podnošenje zahtjeva sa svim osobnim podacima.
Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja ostvaruje jedno od prava i usluga, i
to:
1. pravo na pomoć za uzdržavanje
2. pravo na doplatak za pomoć i njegu
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3. usluga pomoći i njege u kući
4. pravo na osobnu invalidninu.
Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:
-samac do 1.000,00 kn mjesečno -dvočlana obitelj do 1.600,00 kn mjesečno - tročlana obitelj
do 2.000,00 kn mjesečno
Ako obitelj ima više od 3 člana cenzus prihoda se za svakog člana povećava za 400,00 kn.
Prihod iz stavka 1. ovog članka utvrñuje se temeljem prosječnih mjesečnih primanja
ostvarenih u posljednja tri mjeseca, koja prethode mjesecu podnošenja zahtjeva.
U prihode se ne uračunava pomoć za podmirenje troškova stanovanja, novčana naknada za
tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu, ortopedski dodatak, osobna invalidnina.
Poseban uvjet odreñuje Općinski načelnik u posebnim prilikama u postupku razmatranja
zahtjeva, uz uvjet da je u skladu sa mjerama Programa zdravstva i socijalne skrbi na području
općine Blato.

4. ZAKLJUČAK

Ostali programi su programi i manifestacije koji se organiziraju tijekom godine, a hitni su i
nepredviñeni. Prijedlog za financiranje ovih programa utvrñuje Odjeljak za društvene
djelatnosti u skladu s interesima i mogućnostima Proračuna Općine, te ih predlaže
Općinskom načelniku, koji će ih riješiti sukladno mogućnostima.
1. Obvezuju se korisnici novčanih sredstava Programa javnih potreba u zdravstvu i
socijalnoj skrbi da o realizaciji svojih programa i utrošku financijskih sredstava
podnesu izvješće nadležnom Odjeljku, koji će ih proslijediti Općinskom načelniku.
2. Korisnici novčanih sredstva po navedenom Programu obvezni su sudjelovati u
programima od interesa za Općinu Blato, na poziv Odjeljka za društvene djelatnosti.
3. Ovaj Program stupa na snagu danom objave u Službenom Glasniku Općine Blato, a
primjenjivat će se od 01.01.2013. godine.
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FINANCIRANJE PROGRAMA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI OPĆINE BLATO U 2012. i 2013.

MJERE

2012.

2013.

Izvori sred.

ZAŠTITA DJECE I MLADEŽI

465.000,00

464.000,00

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

400.000,00

400.000,00

13.000,00

12.000,00

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

85.000,00

85.000,00

21.000,00

21.000,00

ZAŠTITA OBITELJI I STARIJIH
OSOBA

Proračun OB
Županija

5. Pomoći za podmirenje
troškova stanovanje
6. Uvećani oblik pomoći za
uzdržavanje
7. Jednokratne novčane pomoći

7.000,00

7.000,00

57.000,00

57.000,00

FINANCIRANJE UDRUGA I
DRUŠTAVA

163.000,00

176.000,00

72.000,00

75.000,00

2.000,00

2.000,00

18.000,00
12.000,00

18.000,00
12.000,00

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

45.000,00

55.000,00

Proračun OB

713.000,00

725.000,00

Proračun OB
Županija

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

Proračun OB
Županija
Proračun Općine
Blato
Proračun Općine
Blato
Proračun
Općine Blato
Proračun Općine
Blato
Proračun Općine
Blato
Proračun Općine
Blato
Proračun OB
Proračun OB
Proračun Općine
Blato
Proračun OB
Proračun OB
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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 32. sjednici održanoj 13. prosinca
2012. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA OPĆINE BLATO
ZA 2012. GODINU
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KLASA: 023-05/12-01/38
URBROJ: 2138/02-01-12-1
Blato, 13. prosinca 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
mr.ph. Želimir Bosnić, v.r.
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Na temelju članka 28. Statuta Općine Blato (Sl. gl. br. 5/09), Općinsko vijeće Blato, na svojoj
32. sjednici održanoj 13. prosinca 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 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 osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Blato“.

KLASA: 023-05/12-01/39
URBROJ: 2138/02-01-12-1
Blato, 13. prosinca 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

Izmjene Plana 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

20.000

Izvori
financiranja

160.000
140.000 Općina Blato
10.000 Općina Blato
10.000 Općina Blato

10.000

10000 Općina Blato

OSTALE MJERE U
GOSPODARSTVU

0

0

Obogaćivanje turističke ponude
Poticanje osnivanja proizvodnih pogona

0
0

0 Općina Blato
0 Općina Blato

INVESTICIJSKA ULAGANJA
U GOSPODARSTVU

500.000

Poduzetnička zona «Krtinja»

500.000

UKUPNO

680.000

465.000
465.000 Općina Blato

635.000
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IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO 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.
Izvori financiranja
R.b Naziv investicije
Planirano za Izmjena i
r
2012.
dopuna 2012.
1.

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

2.

Rekonstrukcija ceste Blato –
Gršćica

3.

Izrada projektne
dokumentacije 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

720.000,00

653.259,64

Županijska uprava za ceste,
Dubrovnik

725.000,00

206.740,36

Općina Blato

142.000,00

Općina Blato

*2.200.000,0 *2.100.000,00 Hrvatske vode putem Eko d.o.o

2.000.000,00

2.035.000,00 IPARD program i kreditna
sredstva-Općina Blato

5.

Sanacija deponija Sitnica

150.000,00

150.000,00 Općina Blato

6.

Izrada Izmjena i dopuna
PPUO Blato

85.000,00

55.000,00 Općina Blato

7.

Ureñenje nerazvrstanih cesta

20.000,00

30.000,00 Općina Blato

8.

Rješavanje imovinsko
pravnih poslova za NPKL

250.000,00

150.000,00 Općina Blato

9.

Proširenje groblja Svetog
Križa u Blatu

1.680.000,00

10. Ureñenje plaže iza jige u
Prigradici

120.000,00

100.000,00 Općina Blato

11. Vodoopskrba Karbuna,
podmira dugovanja

137.000,00

137.000,00 Općina Blato

12. Oborinska odvodnja iz centra
Blata
Ukupno Općina Blato

*

140.000,00 Općina Blato i grañani

20.000,00 Općina Blato
3.309.000,00 3.023.740,36

Ukupno drugi izvori
2.720.000,00
653.259,64
financiranja
Projekti koji se nisu financirali putem Proračuna Općine Blato, te nisu uvršteni u zbroj.
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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

613.100,00

584.000,00

- Narodna knjižnica Blato

239.900,00

233.000,00

373.200,00

351.000,00

191.000,00
182.200,00

177.000,00
174.000,00

- Blatski fižuli – ustanova u
kulturi
- plaće
-manifestacije

Izvori sredstava

Proračun OB
Dubrovačkoneretvanska županija

2.

KULTURNA DOGAĐANJA

10.000,00

10.000,00

Proračun Općine
Blato

3.

PROGRAMI KULTURNIH
UDRUGA I DRUŠTAVA

169.500,00

169.500,00

Proračun Općine
Blato

4.

IZDAVAŠTVO I
INFORMIRANJE

5.000,00

5.000,00

Proračun Općine
Blato

5.

INVESTICIJSKA ULAGANJA
U OBJEKTE I GRAĐU U
KULTURI
- Obnova starohrvatskih crkvica
- Sanacija krovne konstrukcije
Lože na Plokati
- Izrada spomenika
Domovinskog zajedništva
-Program arheološke baštine Kopila

122.000,00

135.000,00

27.000,00
80.000,00

5.000,00
75.000,00

15.000,00

15.000,00

0

40.000,00

Ministarstvo kulture

919.600,00
904.600,00
0
15.000,00

903.500,00
848.500,00
40.000,00
15.000,00

Proračun OB
Min. kulture
Dub.ner. županija

SVEUKUPNO

Proračun Općine
Blato
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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU I
OBRAZOVANJU NA PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA 2012. GODINU

Red
broj
1.

2.

Naziv programa

2012.

Izmjene i
dopune

Programi predškolskog odgoja i
obrazovanja:

647.000,00

657.000,00

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

485.000,00
162.000,00

495.000,00
162.000,00

- Programi osnovnog i
srednješkolskog obrazovanja:

58.000,00

58.000,00

- Osnovna i Srednja škola Blato
- ŠŠK „Škoj“
- ŠŠK Osnovne škole Blato

40.000,00
3.000,00
3.000,00

40.000,00
3.000,00
3.000,00

- pokloni najboljim učenicima

12.000,00

12.000,00

Izvori
financiranja

Proračun
Općine Blato

Proračun
Općine Blato

3.

Program Osnovne glazbene škole
Blato

18.000,00

18.000,00

Proračun
Općine Blato

4.

Programi visokoškolskog
obrazovanja

170.000,00

170.000,00

Proračun
Općine Blato

893.000,00

903.000,00

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

301.000,00

304.000,00

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:

60.000,00

60.000,00

- Održavanje športskih objekata
- Športska dvorana

30.000,00
30.000,00

30.000,00
30.000,00

415.000,00

418.000,00

UKUPNO

Izvor sredstava

Proračun Općine
Blato
Proračun Općine
Blato
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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

462.000,00

465.000,00

Proračun OB

9. Olakšice i oslob.od plaćanja
smještaja djece u vrtićima
10. Jednokratne novčane pomoći

30.000,00

30.000,00

22.000,00

22.000,00

11. Jednokratne novčane potpore
za novoroñenu djecu
12. Prigodni poklon bon za
Božićne blagdane

400.000,00

400.000,00

10.000,00

13.000,00

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

85.000,00

85.000,00

Proračun OB
Županija

21.000,00

21.000,00

7.000,00

7.000,00

57.000,00

57.000,00

Proračun OB
Županija
Proračun Općine
Blato
Proračun Općine
Blato

FINANCIRANJE UDRUGA I
DRUŠTAVA

178.000,00

163.000,00

Proračun
Općine Blato

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

72.000,00

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

45.000,00

Proračun OB

725.000,00

713.000,00

Proračun OB
Županija

ZAŠTITA OBITELJI I STARIJIH
OSOBA

13. Pomoć za podmirenje
troškova stanovanje
14. Uvećani oblik pomoći za
uzdržavanje
15. Jednokratne novčane pomoći

UKUPNO
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Temeljem članka 78. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09,
50/11 i 90/11), te članka 28. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato br. 5/09), Općinsko
vijeće Općine Blato na svojoj 32. sjednici održanoj 13. prosinca 2012. godine, donosi
ODLUKU
o izradi
Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato br. 3/03,
5/04, 3/07, 4/07 (ispr. teksta), 7/07 (ispr. teksta) i 2/09)
Članak 1.
Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine
Blato (Službeni glasnik Općine Blato br. 3/03, 5/04, 3/07, 4/07 (ispr. teksta), 7/07 (ispr. teksta) i 2/09)
je Zakon o prostornom ureñenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 5/12).
Članak 2.
Razlozi za donošenje ove Odluke:
Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Blato (Službeni glasnik
Općine Blato br. 11/2011) planirano je proširenje Proizvodno pretežito zanatske zone – Radna zona
Krtinja (I2) za 1,42 ha koja je unutar grañevinskog područja naselja Blato, te je potrebno za istu
površinu smanjiti odreñeni dio grañevinskog područja unutar naselja Blato.
Smanjenje grañevinskog područja unutar naselja planira se izvršiti u gospodarsko poslovnoj
namjeni, K3 – komunalno servisna zona na zapadnom ulazu u mjesto Blato.
Smanjenje grañevinskog područja u komunalno servisnoj zoni K3 potrebno je izvršiti budući
se navedena područja nalaze u II zoni sanitarne zaštite prema Odluci o odreñivanju zona sanitarne
zaštite i zaštitnih mjera na slivnom području vodocrpilišta u polju Blato na otoku Korčuli, donesene
na skupštini Dubrovačko neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije
broj 4/2009).
Članak 3.
Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Blato sukladna
je Izvješću o stanju u prostoru Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato br. 4/05).
Članak 4.
Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Blato
sukladni su:
a) Strategiji i programu prostornog ureñenja Republike Hrvatske;
b) Prostornom planu Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko
neretvanske županije broj 6/03, 3/05, 3/06 i 7/10);
c) Prostornom planu ureñenja Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato br. 3/03,5/04,
3/07, 4/07 (ispr. teksta), 7/07 (ispr. teksta) i 2/09);
d) Izmjenama i dopunama Prostornog plana ureñenja Općine Blato (Službeni glasnik
Općine Blato br. 3/07);
e) Utemeljenim zahtjevima za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine
Blato navedenim u članku 2. ove Odluke.
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Članak 5.
Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Blato izrañivat će se na postojećim
kartama.
Članak 6.
U postupku izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Blato
zatražiti će se stručna mišljenja, posebni uvjeti, odnosno prijedlozi za dopunu rješenja iz Prostornog
plana ureñenja Općine Blato od tijela i osoba odreñenih posebnim propisima koja obavezno daju
zahtjeve iz svog djelokruga i to u roku 15 dana. Kao tijela i osobe odreñene posebnim propisima
definiraju se:
- Republika Hrvatska, Dubrovačko neretvanska županija,
Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša
Put Republike 28
20000 Dubrovnik
- Županijski zavod za prostorno ureñenje Dubrovačko neretvanske županije
Petilovrijenci 2
20000 Dubrovnik
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Ulica Republike Austrije 14
10000 Zagreb
Članak 7.
Kao druga tijela i osobe odreñeni posebnim propisima koja mogu dati zahtjeve iz svog
djelokruga unutar rokova izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Blato,
odreñuju se:
- Dubrovačko neretvanska županija
Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša
Ispostava Vela Luka
Vela Luka
- Radež d.d.
Blato
- Blato 1902 d.d.
Članak 8.
Okvirni rokovi u postupku izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja
Općine Blato:
1. 5 dana za pripremne radnje za dostavu poziva s materijalima tijelima i osobama iz članka 6. i 7.
ove Odluke da u roku od 15 dana dostave podatke, planske smjernice i propisane dokumente za
izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Blato;
2. 15 dana za dostavu podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata za izradu Izmjena i
dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Blato od strane tijela i osoba odreñenih posebnim
propisima iz njihovog djelokruga;
3. 7 dana za obradu prikupljenih podataka i pripremu prethodne rasprave;
4. 15 dana za provoñenje prethodne rasprave;
5. 7 dana za obradu podataka iz prethodne rasprave i pripremu nacrta prijedloga;
6. 7 dana za prihvaćanje nacrta prijedloga kao prijedloga Plana za javnu raspravu od strane
Općinskog načelnika Općine Blato;
7. 15 dana za izradu potrebnih materijala i izradu prijedloga Plana za javnu raspravu;
8. 15 dana za provedbu javne rasprave;
9. 7 dana za izradu nacrta konačnog prijedloga u skladu s prihvaćenim očitovanjima, mišljenjima,
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primjedbama i prijedlozima danim izvješćem o javnoj raspravi;
7 dana za izradu i dostavu nacrta konačnog prijedloga Plana osobama i tijelima odreñenim
posebnim propisima za davanje suglasnosti, mišljenja i očitovanja;
30 dana da osobe i tijela odreñena posebnim propisima dostave svoje suglasnosti, mišljenja i
očitovanja;
7 dana za dostavu konačnog prijedloga plana na suglasnost Ministarstvu zaštite okoliša,
prostornog ureñenja i graditeljstva;
30 dana da Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ureñenja i graditeljstva izda suglasnost;
upućivanje konačnog prijedloga na donošenje Općinskom vijeću;
objava donesenih Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Blato u Službenom
glasniku Općine Blato.

Slijedom okvirnih rokova iz prethodnog stavka kao realni rok za donošenje Izmjena i dopuna
Prostornog plana ureñenja Općine Blato procjenjuje se rok od 6 mjeseci, dakle do travnja 2013.
godine.
Članak 9.
Tijekom izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Blato u
cijelosti se primjenjuju Izmjene i dopune Prostornog plana ureñenja Općine Blato (Službeni glasnik
Općine Blato br. 3/07).
Članak 10.
Ova Odluka dostavlja se Urbanističkoj inspekciji i objavljuje javnosti sukladno članku 79. st.
5. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09, 5511, 90/11 i 5/12).
Članak 11.
Općina Blato će iz svog proračuna financirati Izmjene i dopune Prostornog plana ureñenja
Općine.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Blato“ br. 8 od
2012. godine.
KLASA: 023-05/12-01/40
URBROJ: 2138/02-01-12-1
Blato, 13. prosinca 2012. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
mr. ph. Želimir Bosnić, v.r.
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Temeljem članka 41. st. 3. i članka 49. st. 2. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97,
64/00 i 65/09), Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN
90/02) i članka 28. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09) Općinsko vijeće Općine Blato na svojoj 32.
sjednici održanoj 13. prosinca 2012. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Pravilnika
o odabiranju i izlučivanju registraturne grañe
Članak 1.
Mijenja se članak 1. Pravilnika o odabiranju i izlučivanju registraturne grañe (Sl. gl. 4/01 i
7/03) na način da umjesto riječi: „ Jedinstvenog upravnog odjela Općine Blato“ stoji: „1.
Upravnog odjela za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti, 2.
Upravnog odjela za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za pristupne i
pretpristupne fondove EU i 3. Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, infrastrukturu,
gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša.”
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. i glasi:
“Svi Odjeli navedeni u stavku 1. ovog članka imaju svoju Pisarnicu.”
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
Članak 2.
Mijenja se članak 2. Pravilnika o odabiranju i izlučivanju registraturne grañe (Sl. gl. 4/01 i
7/03) na način da umjesto riječi: „ Jedinstvenog upravnog odjela Općine Blato“ stoji: „1.
Upravnog odjela za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti, 2.
Upravnog odjela za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za pristupne i
pretpristupne fondove EU i 3. Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, infrastrukturu,
gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša.”
Članak 3.
Mijenja se članak 3. Pravilnika o odabiranju i izlučivanju registraturne grañe (Sl. gl. 4/01 i
7/03) na način da umjesto riječi: „ Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Blato“ stoji: „1.
Upravnom odjelu za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti, 2.
Upravnom odjelu za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za pristupne i
pretpristupne fondove EU i 3. Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, infrastrukturu,
gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša.”
Članak 4.
U članku 4. riječ: “Odjeljaka” zamjenjuje se riječju: “Odjela”.
Članak 5.
U člancima 8., 13. i 17. ispred riječi: “načelnik” dodaje se riječ:”Općinski”.
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Članak 6.
U preambuli Pravilnika o odabiranju i izlučivanju registraturne grañe (Sl. gl. 4/01 i 7/03) te u
članku 18. u zagradi iza: “NN 105/97” treba dodati: “64/00 i 65/09”.
Članak 7.
Posebna lista koja, sukladno članku 1. st. 2. Pravilnika o odabiranju i izlučivanju registraturne
grañe (Sl. gl. 4/01 i 7/03) čini sastavni dio Pravilnika mijenja se i glasi:
POSEBNA LISTA
Općinsko vijeće
1. Statut Općine
2. Proračun Općine Blato
3. Poslovnik Općinskog vijeća
4. Popis vijećnika Općinskog vijeća
5. Zaključak o potvrdi mandata
6. Prisega vijećnika
7. Odluke o imenovanju članova radnih tijela
8. Akti Općinskog vijeća
9. Pozivi i zapisnici sa sjednice s prilozima
10. Prijedlog kandidata za izbor sudaca porotnika
11. Javna priznanja Općine - prijedlozi
12. Materijali dostavljeni na mišljenje i uvid
13. Poziv na sjednicu radnih tijela s prilozima
14. Zapisnici sa sjednice radnih tijela s prilozima
15. Vijećnička pitanja
16. Obračuni naknada vijećnicima
17. Dokumenti o osnivanju, konstituiranju i registraciji
18. Zapisnik o provedenom referendumu
19. Kazete sa snimkama sjednica Općinskog vijeća
20. Fotografije i videokazete vezane uz rad Vijeća

trajno
trajno
trajno
trajno
5 godina
5 godina
trajno
trajno
trajno
5 godina
2 godine
2 godine
5 godina
trajno
5 godina
5 godina
trajno
trajno
trajno
trajno

Općinski načelnik
21. Pozivi i zapisnici sa sjednica Ureda načelnika
22. Akti Općinskog načelnika
23. Fotografije i videokazete vezane uz rad Općinskog načelnika

trajno
trajno
trajno

Djelokrug Upravnog odjela za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene
djelatnosti
Uredsko poslovanje i blagajnički poslovi
24. Urudžbeni zapisnici s popisima akata
trajno
25. Upisnici predmeta upravnog postupka s popisima akata trajno
26. Registri urudžbenih zapisnika
trajno
27. Registri upisnika predmeta upravnog postupka
trajno
28. Arhivska knjiga
trajno
29. Zapisnici o pregledu arhivske i registraturne grañe
trajno
30. Odobrenja i zapisnici o uništenju izlučene registraturne
grañe
trajno
31. Evidencija stručne literature
trajno
32. Evidencija pečata, žigova i štambilja
trajno
33. Poštanske knjige i druge dostavne knjige
3 godine
34. Ostala dokumentacija vezana uz prijem i otpremu pošte 3 godine
35. Referentske knjige za voñenje predmeta upravnog
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postupka
36. Program rada
37. Izvješće o radu
38. Zapisnici o primopredaji dužnosti
39. Akti u svezi s pružanjem pravne pomoći
40. Zahtjevi za odobrenje izrade pečata i žigova
41. Zahtjevi grañana i pravnih osoba o davanju raznih
podataka iz opće nadležnosti
42. Predstavke i pritužbe grañana
43. Punomoći
44. Ostala prepiska vezana uz pravne i opće poslove
45. Dnevnik blagajne
46. Blagajnički izvještaji
47. Narudžbenice
48. Putni nalozi i obračun troškova putovanja
49. Nalozi za isplatu prijevoznih troškova
50. Blok priznanica i zahtjevnica
51. Čekovni taloni o isplaćenoj gotovini
Izbori
52. Popisi birača izbora za predsjednika Republike Hrvatske
53. Popisi birača izbora za tijela lokalne samouprave
54. Popisi birača izbora za vijeća mjesnih odbora
55. Upotrijebljeni obrasci izbora za tijela lokalne samouprave
56. Zapisnici, izjave kandidata i drugi materijali izbora
za vijeća mjesnih odbora
57. Glasački listići

Broj 8

10 godina
10 godina
10 godina
10 godina
5 godina
5 godina
3 godine
5 godina
10 godina
2 godine
6 godina
6 godina
2 godine
5 godina
5 godina
2 godine
2 godine

trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
1 godina

Društvene djelatnosti
58. Predmeti u svezi provoñenja mjera socijalnog programa
59. Predmeti u svezi brige o braniteljima Domovinskog rata
60. Razni dopisi iz oblasti socijalne zaštite
61. Razni dopisi iz oblasti zdravstva
62. Predmeti u svezi s predškolskim odgojem
63. Zahtjevi za dodjelu stipendija ili kredita učenicima i
studentima
64. Ugovori o stipendiranju ili kreditiranju učenika i
studenata
65. Zahtjevi za financijskom pomoći
66. Programi rada športskih udruga, udruga tehničke kulture
i dr.
67. Izvješća o radu športskih udruga, udruga tehničke
kulture i dr.

10 godina

Kultura
68. Predmeti u svezi s manifestacijama
69. Predmeti u svezi zaštite spomenika kulture
70. Programi rada ustanova u kulturi
71. Izvješća o radu ustanova u kulturi
72. Ljetopisi i zbornici

10 godina
10 godina
10 godina
10 godina
trajno

Stambeni poslovi
73. Ugovor o najmu stana
74. Spisi u svezi korištenja stana
75. Zahtjevi za najam stana

trajno
trajno
10 godina

10 godina
10 godina
3 godine
3 godine
10 godina
5 godina
50 godina
10 godina
10 godina
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Imovinsko - pravni poslovi
76. Kupoprodajni ugovori
77. Ugovori o zamjeni
78. Ugovori o darovanju
79. Ugovori o davanju na korištenje
80. Ugovori o koncesiji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
81. Ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
82. Rješenja o povratu nacionalizirane imovine
83. Rješenja o uknjiženju i korištenju
84. Zapisnici o preuzimanju trajne imovine
85. Ureñenje imovinskih odnosa
86. Ponude za prodaju - pravo prvokupa
87. Zahtjevi za kupnju nekretnina
88. Parnički predmeti
Poslovni prostori i javne površine
89. Ugovori o najmu poslovnog prostora
90. Zahtjevi za najam poslovnog prostora
91. Ostali zahtjevi u svezi poslovnih prostora
92. Ugovori o zakupu javne površine
93. Zahtjevi za korištenje javne površine
94. Zahtjevi za izdavanje suglasnosti za koncesijsko
odobrenje
95. Predmeti u svezi davanja koncesije za komunalne djelatnosti
Službenički i radni odnosi
96. Matična knjiga radnika
97. Dosjei radnika
98. Zdravstveni dosjei radnika
99. Akti u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa,
rasporedom radnika i prestankom radnog odnosa
100. Ugovori o djelu
101. Prijedlozi za unapreñenje organizacije, metode i
tehnike rada
102. Natječaji, oglasi, prijave na natječaj i izbor kandidata
103. Akti u svezi s prekovremenim i dopunskim radom
radnika
104. Akti u svezi s godišnjim odmorima
105. Potvrde o radnom odnosu, radnom stažu, godišnjem
odmoru, naknadi za godišnji odmor i dr.
106. Evidencija i drugi izvještaji o kadrovima
107. Radni sporovi
108. Akti o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika
109. Rješenje o korištenju porodiljnog dopusta
110. Povrede na radu
111. Svjedodžbe o završenom stručnom obrazovanju i
položenom državnom stručnom ispitu
112. Prijave za polaganje državnog stručnog ispita i
dopisivanje u svezi s tim ispitima
113. Praktični rad učenika
114. Predmeti u svezi s odlikovanjima i priznanjima radnika
115. Evidencije o prisutnosti na radu
116. Prijave potrebe za radnikom - obrazac EZ-1
117. Izvještaji o zasnivanju radnog odnosa - obrazac EZ-2
118. Prijave prestanka radnog odnosa - obrazac EZ-4
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trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
trajno
10 godina
10 godina
trajno

trajno
10 godina
10 godina
5 godina
2 godine
5 godina
5 godina

trajno
trajno
20 godina
50 godina
5 godina
10 godina
5 godina
5 godina
2 godine
2 godine
10 godina
10 godina
5 godina
10 godina
50 godina
50 godina
5 godina
3 godine
trajno
3 godine
5 godina
5 godina
5 godina
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Upravni odjel za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za pristupne i
pretpristupne fondove EU
Službenički i radni odnosi
119. Dosjei radnika
trajno
120. Zdravstveni dosjei radnika
20 godina
121. Akti u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa,
rasporedom radnika i prestankom radnog odnosa
50 godina
122. Ugovori o djelu
5 godina
123. Prijedlozi za unapreñenje organizacije, metode i
tehnike rada
10 godina
124. Natječaji, oglasi, prijave na natječaj i izbor kandidata
5 godina
125. Akti u svezi s plaćama radnika
5 godina
126. Akti u svezi s prekovremenim i dopunskim radom
radnika
5 godina
127. Akti u svezi s godišnjim odmorima
2 godine
128. Potvrde o radnom odnosu, radnom stažu, godišnjem
odmoru, naknadi za godišnji odmor i dr.
2 godine
129. Evidencija i drugi izvještaji o kadrovima
10 godina
130. Radni sporovi
10 godina
131. Akti o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika
5 godina
132. Rješenje o korištenju porodiljnog dopusta
10 godina
133. Povrede na radu
50 godina
134. Svjedodžbe o završenom stručnom obrazovanju i
položenom državnom stručnom ispitu
50 godina
135. Prijave za polaganje državnog stručnog ispita i
dopisivanje u svezi s tim ispitima
5 godina
136. Praktični rad učenika
3 godine
137. Predmeti u svezi s odlikovanjima i priznanjima radnika
trajno
138. Evidencije o prisutnosti na radu
3 godine
139. Prijave potrebe za radnikom - obrazac EZ-1
5 godina
140. Izvještaji o zasnivanju radnog odnosa - obrazac EZ-2
5 godina
141. Prijave prestanka radnog odnosa - obrazac EZ-4
5 godina
142. Kolektivno osiguranje radnika
trajno
143. Obrasci osobnih primanja za mirovinsko osiguranje
trajno
144. Evidencije o isplatama osobnih dohodaka (osobni kartoni
ili isplatne liste)
trajno
Materijalno i financijsko računovodstvo
145. Završni račun s godišnjim izvještajem o poslovanju
146. Isplatne liste ili analitička evidencija plaća
147. Glavna knjiga
148. Dnevnik
149. Knjiga materijalne imovine
150. Knjiga financijske imovine
151. Izvodi banaka
152. Čekovi o isplati gotovine
153. Inventurne liste
154. Rješenja o rashodovanju imovine i inventara
155. Ulazne i izlazne fakture
156. Knjiga ulaznih računa
157. Knjiga izlaznih računa
158. Evidencija danih i primljenih jamstava i garancija
159. Evidencija putnih naloga i korištenja službenih vozila
160. Obračuni kamata
161. Obračuni amortizacije

trajno
trajno
6 godina
6 godina
6 godina
6 godina
3 godine
2 godine
6 godina
2 godine
6 godina
6 godina
6 godina
6 godina
6 godina
2 godine
6 godina
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162. Porezni obračuni
163. Dokumenti o regresu
164. Nalozi i zahtjevi za refundiranje plaća, naknade plaća i
bolovanja
165. Knjiga naloga za korištenje automobila
166. Ovrhe
167. Nalazi o inspekcijskom pregledu poslovanja

2 godina
5 godina
5 godina
trajno

Općinski porezi
168. Prijave poreza na potrošnju
169. Rješenja o razrezu općinskih poreza
170. Rješenja o prisilnoj naplati
171. Rješenje o otpisu nenaplativih potraživanja

5 godina
5 godina
5 godina
6 godina

Gospodarstvo
172. Zahtjevi za povećanje cijene usluga
173. Izvješća tvrtki o poslovanju
174. Periodični planovi rada ustanove ili poduzeća u tijeku
godine
175. Periodični izvještaji o radu ustanove ili poduzeća u tijeku
godine
176. Periodični obračuni poslovanja ustanove ili poduzeća u
tijeku godine
177. Zahtjevi za financijskom pomoći
178. Ostali spisi u svezi pomoći gospodarstvu
179. Zahtjevi za produženje radnog vremena
180. Stručna mišljenja iz djelokruga gospodarstva

2 godine
2 godine

10 godina
10 godina
5 godina
5 godina
5 godina
10 godina
10 godina
5 godina
5 godina

Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu
okoliša
Službenički i radni odnosi
181. Dosjei radnika
182. Zdravstveni dosjei radnika
183. Akti u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa,
rasporedom radnika i prestankom radnog odnosa
184. Ugovori o djelu
185. Prijedlozi za unapreñenje organizacije, metode i
tehnike rada
186. Natječaji, oglasi, prijave na natječaj i izbor kandidata
187. Nagrade za rad, novčane pomoći i otpremnine
188. Akti u svezi s prekovremenim i dopunskim radom
radnika
189. Akti u svezi s godišnjim odmorima
190. Potvrde o radnom odnosu, radnom stažu, godišnjem
odmoru, naknadi za godišnji odmor i dr.
191. Evidencija i drugi izvještaji o kadrovima
192. Radni sporovi
193. Akti o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika
194. Rješenje o korištenju porodiljnog dopusta
195. Povrede na radu
196. Svjedodžbe o završenom stručnom obrazovanju i
položenom državnom stručnom ispitu
197. Prijave za polaganje državnog stručnog ispita i
dopisivanje u svezi s tim ispitima

trajno
20 godina
50 godina
5 godina
10 godina
5 godina
10 godina
5 godina
2 godine
2 godine
10 godina
10 godina
5 godina
10 godina
50 godina
50 godina
5 godina
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198. Praktični rad učenika
199. Predmeti u svezi s odlikovanjima i priznanjima radnika

3 godine
trajno

200. Evidencije o prisutnosti na radu
201. Izvještaji i doznake o bolovanju
202. Prijave potrebe za radnikom - obrazac EZ-1
203. Izvještaji o zasnivanju radnog odnosa - obrazac EZ-2
204. Prijave prestanka radnog odnosa - obrazac EZ-4

3 godine
2 godine
5 godina
5 godina
5 godina

Prostorno planiranje i zaštita okoliša
205. Prostorni planovi
206. Elaborati o zaštiti okoliša
207. Izvještaji o stanju u prostoru
208. Predmeti u svezi šteta od elementarnih nepogoda
209. Predmeti u svezi obnove i ratnih šteta
210. Predmeti u svezi zaštite okoliša
211. Zahtjevi za izmjenu prostornih planova
212. Lokacijske i grañevinske dozvole
213. Kopije izvoda iz prostornih planova
214. Mišljenja o usklañenosti gradnje s urbanističkim planom
215. Zapisnici, rješenja i dr. spisi o radovima, nabavama i
uslugama na vlastitim objektima
216. Grañevinski dnevnici radova na vlastitim objektima
217. Konačne situacije u grañevinarstvu na vlastitim
objektima
218. Privremene situacije u grañevinarstvu na vlastitim
objektima
219. Spisi u svezi s licitacijama i prikupljanjem pismenih
ponuda
Izgradnja i obnova objekata
220. Grañevinska dozvola za objekat s kompletnom tehničkom
dokumentacijom
221. Uporabna dozvola za objekat
222. Rješenje o obustavi započete gradnje
223. Rješenje o rušenju
224. Ponude za izvoñenje radova i nabavu robe
225. Dokumenti o postupku izbora najpovoljnijeg ponuditelja
226. Parnički predmeti
227. Ureñenje imovinskih odnosa
Komunalni poslovi
228. Predmeti u svezi komunalne naknade
229. Predmeti u svezi komunalnog doprinosa
230. Predmeti u svezi komunalnog redarstva
231. Zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka
232. Dozvole za prekopavanje javne površine
233. Spisi u svezi izgradnje i održavanja komunalne
infrastrukture
234. Predmeti u svezi nepropisno parkiranih vozila
235. Dozvole za prometovanje vozilom
236. Obavijesti sanitarne inspekcije

trajno
trajno
trajno
10 godina
10 godina
5 godina
5 godina
trajno
2 godine
2 godine
10 godina
10 godina
10 godina
5 godina
5 godina

trajno
trajno
3 godine
3 godine
10 godina
10 godina
trajno
trajno

5 godina
5 godina
10 godina
10 godina
5 godina
10 godina
3 godine
2 godine
3 godine
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Članak 3.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o odabiranju i izlučivanju registraturne grañe
stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Blato».

KLASA: 023-05/12-01/41
URBROJ: 2138/02-01-12-1
Blato, 13. prosinca 2012. godine

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

Državni arhiv u Dubrovniku dao je suglasnost na Posebnu listu dana ______________________

Ravnatelj
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Temeljem članka 9. Zakona o naseljima (NN 54/88), članka 19. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i
150/11) i članka 14. i 28. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09) Općinsko vijeće Blato na svojoj
32. sjednici održanoj 13. prosinca 2012. godine donijelo je
ODLUKU
izmjenama i dopunama Odluke o odreñivanju imena ulica i trgova
na području Općine Blato
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se članak 3. Odluke o odreñivanju imena ulica i trgova na području
Općine Blato (Sl. gl. 3/10) na način da se u naselju Blato dodaje ulica: „Potirna Gornja –
Grdača“.
Članak 2.
Ova Odluka dostavit će se Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar
Dubrovnik, Ispostavi Blato u svrhu sreñivanja evidencije Registra prostornih jedinica (RPJ).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Blato».

KLASA: 023-05/12-01/42
URBROJ: 2138/02-01-12-1
Blato, 13. prosinca 2012. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
mr. ph. Želimir Bosnić, v.r.
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Na temelju članka 16. i 17. Zakona o savjetima mladih (NN 23/07) i članka 16. i 17. Odluke o
osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine Blato (Sl. gl. 9/09) Općinsko vijeće Općine Blato
na svojoj 32. sjednici održanoj 13. prosinca 2012. godine donosi slijedeći

PROGRAM RADA
Općinskog savjeta mladih Općine Blato
za 2013. godinu

Savjet mladih Općine Blato je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Blato koje je
osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Blato. U okviru svog
djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih kao i o
pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade te daje mišljenje
Općinskom vijeću prilikom donošenja različitih akata koji su od osobitog značaja za mlade.
Savjet mladih predlaže Općinskom vijeću donošenje akata koji su značajni za unapreñivanje
položaja mladih, mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade te
predlaže raspravu o pitanjima od značaja za mlade te način njihova rješavanja.
Programom rada Savjeta mladih propisuju se i odreñuju temeljna načela djelovanja i temeljne
smjernice budućeg rada te se utvrñuju programske i druge aktivnosti potrebne za njihovo
ostvarenje. Rad i djelovanje Savjeta mladih usmjereno je na ostvarenje ciljeva propisanih
ovim Programom i mora biti u suglasju s njegovim sadržajem.
Program rada Savjeta mladih sastoji se od sedam poglavlja koje će savjet mladih tijekom
godine otvoriti i raspraviti te predložiti raspravu o pojedinim pitanjima kao način rješavanja
tih pitanja. Takoñer, u davanju mišljenja Općinskome vijeću o pojedinim odlukama, mjerama,
programima i drugim aktima od osobitog značaja za mlade, Savjet mladih će se voditi
odredbama ovoga programa.
Radi pronalaženja najboljih mogućih rješenja problema mladih u općini Blato Savjet mladih
će organizirati okrugle stolove i tribine, služit će se javnim zagovaranjem, javnim
kampanjama i razmjenom iskustava sa drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave u
Hrvatskoj i u inozemstvu.
CILJEVI PROGRAMA
•
•

•

Savjet mladih Općine Blato svoj rad i djelovanje temeljit će na:
Zagovaranju i promicanju interesa i stavova mladih na načelima tolerancije,
razumijevanja, te participacije i poštivanja prava i potreba mladih,
Praćenju i evaluaciji provedbe mjera utvrñenih Nacionalnim programom djelovanja za
mlade, te zahtijevanju na provedbi državne skrbi i opće društvenog djelovanja za
mlade, od strane nadležnih tijela, posebno u područjima: obrazovanja, zapošljavanja,
socijalne politike, zdravstvene zaštite, aktivnog sudjelovanja mladih u društvu,
izgradnji civilnog društva i volonterskog rada, kulture mladih i njihovog slobodnog
vremena, mobilnosti mladih i njihovom adekvatnom informiranju,
Sudjelovanju predstavnika Savjeta na sjednicama Općinskog vijeća zbog uvida u
funkcioniranje područne samouprave, prvenstveno s aspekta informiranosti mladih o
temama koje su u njihovom interesu
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Predlaganju Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za
unapreñivanje položaja mladih, način rješavanja tih pitanja, te donošenju konkretnih
odluka koje će poboljšati položaj mladih u Općini Blato,
Organizacija tribina u suradnji s Osnovnom i Srednjom školom Blato na temu: „Što
nakon završenog osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja“?,
Osmišljavanju programa za mlade (sportski, kulturni, zabavni)
Suradnji sa Savjetima mladih u općinama i gradovima s područja Dubrovačkoneretvanske županije i drugih županija, udrugama mladih i za mlade, radi zajedničkog
razumijevanja i razmjene iskustava, te njegovanju prijateljstava,
Podupiranju osnivanja Centra za mlade, kao višenamjenskog prostora za izražavanje,
kreaciju i aktivnosti mladih u slobodno vrijeme (savjetovališta, Internet klub,
informativni centar, edukativni centar, zabava i sl.), u kojem će se moći realizirati
interesi mladih organiziranih u udrugama ili neposrednom inicijativom mladih.
Obilježavanje Meñunarodnog dana mladih 12. kolovoza

PODRUČJA DJELOVANJA
Sukladno s Nacionalnim programom, Savjet će u svojem radu isticati posebno važnost
na područjima:
- Obrazovanja i informatizacije,
- Zapošljavanja,
- Socijalne politike prema mladima,
- Zdravstvene zaštite,
- Borba protiv svih vrsta ovisnosti,
- Aktivnog sudjelovanja mladih u društvu,
- Izgradnje civilnog društva,
- Kulture mladih i slobodnog vremena,
- Mobilnosti, informiranja i savjetovanja,
- Volonterski rad.

PROJEKTI ZA 2013. GODINU
Savjet će u 2013. godini, sukladno ciljevima i programskim aktivnostima, te planiranim
financijskim mogućnostima organizirati i provesti projekte i programske zadatke, koji se daju
u posebnom dijelu ovog Programa i čine njegov sastavni dio.
Projekti i programske aktivnosti koji se neće realizirati u 2013. godini prenose se u
Program rada Savjeta za narednu godinu.
Savjet mladih zadržava pravo na promjenu projekata iz programa rada, u dijelu koji se odnosi
na naziv i sadržaj radionice, ukoliko će za to postojati opravdani razlozi.

14. prosinca 2012.god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

PROJEKTI SAVJETA MLADIH
Naziv

KINO

Broj 8

OPĆINE BLATO ZA 2013. GODINU

Opis

Cilj

Organizacija proekcije filmova za - poticanje mladih na druženje
mlade u suradnji s Blatskim fižulima –
ustanova u kulturi

DOČEK NOVE
GODINE

Organizacija dočeka Nove godine u - okupljanje što većeg broja mladih i
Blatu
obogaćivanje kulturnog života

SOCIJALNA
PROBLEMATIKA
MLADIH

Socijalna problematika mladih (učenika,
studenata i dr. mladih osoba) na
području Općine Blato u smislu
stipendiranja, kreditiranja, smještaja,
prijevoza i sličnih problema s kojima se
suočavaju mladi

SURADNJA SA
SAVJETIMA
MLADIH

Održavanje i ostvarivanje zajedničkih
susreta, projekata i radionica sa
Savjetima mladih jedinica lokalne
samouprave Dubrovačko-neretvanske
županije, te savjetima mladih u
Republici Hrvatskoj u suradnji s
Europskim domom Dubrovnik

PROVOĐENJE
HUMANITARNIH
AKCIJA

- Suradnja s udrugama i pojedincima
koje se bave mladim ljudima s
poteškoćama u cilju ravnopravnog
uključivanja u sve norme društvenih
aktivnosti (Udruga Vincenca)
- Suradnja s Crvenim križom
- Suradnja s Ligom protiv raka

BLATSKO
ŠPORTSKO LJETO

- Niz športskih aktivnosti za mlade kroz
ljeto, organizacija natjecateljskih turnira
u četiri sporta, mali nogomet, vaterpolo,
ulična košarka i odbojka na pijesku

- okupljanje mladih u cilju
promocije zdravog života kroz
sport

SUDJELOVANJE U
KULTURNIM
DOGAĐANJIMA

- Organizacija tečaja plesa za mlade
- Obilježavanje Dana planeta Zemlje –
22. travnja (čišćenje plaža, izlet u
prirodu)
- Obilježavanje Meñunarodnog dana
mladih – 12. kolovoza
-Organizacija natjecanja u pjevanju
novih skladbi

- obogaćivanje kulturnog života,
Dostupnost većeg izbora
kulturnog sadržaja za mlade

- pomoć u rješavanju sve većih
problema socijalne naravi
mladih ljudi

- zajednički interesi u poboljšanju
života i rada mladih

- pomoć u premošćivanju svih
životnih barijera osobama s
poteškoćama u razvoju

Troš
kovi
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Savjet mladih tijekom godine sudjelovati će u radu i svih ostalih tema iz Programa
rada Općinskog vijeća koje se odnose na mlade.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Blato".
KLASA: 023-05/12-01/43
URBROJ: 2138/02-01-12-1
Blato, 13. prosinca 2012. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
mr.ph. Želimir Bosnić, v.r.
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«EKO» društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Blato, Ul. 32. broj
7.
Na svojoj 32. sjednici održanoj 2012. godine u Blatu, Skupština Društva (Općinsko vijeće Blato)
temeljem članka 10. stavak 1. podstavak 1. i članka 11. stavak 1. Izjave o osnivanju «EKO» društva
za obavljanje komunalnih djelatnosti s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) Blato donosi

ODLUKU
o imenovanju direktora «EKO» društvo za obavljanje komunalnih djelatnosti s ograničenom
odgovornošću (d.o.o.) Blato
Članak 1.
Marino Sardelić, dr.vet.met. imenuje se direktorom EKO d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
Blato na mandat od 5 godina.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Blato».

KLASA: 023-05/12-01/44
URBROJ: 2138/02-01-12-1
Blato, 13. prosinca 2012. godine

Skupština Društva
Predsjednik
mr.ph. Želimir Bosnić, v.r.
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Izdaje Općina Blato - glavni i odgovorni urednik Sandra Marinović
Informacije se primaju u tajništvu Općine Blato, telefoni 020/ 851-041, 851-141
telefax 020/851-241

