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OPĆINSKO VIJEĆE:
1) Na temelju članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/12), članka 139. Zakona o lokalnim izborima
(NN 144/12) te članka 88. i 105. stavak 4. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09) Općinsko vijeće
Blato na svojoj 34. sjednici održanoj 21. ožujka 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Blato
Članak 1.
U Statutu Općine Blato (Sl. gl. 5/09) u članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:
„
Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi
Općinsko vijeće, temeljem koje Općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog
upravnog tijela, kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna
pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.“
Članak 2.
Članak 19. mijenja se i glasi:
„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela kao i o drugim
pitanjima odreñenim zakonom i ovim Statutom.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba
zakona i ovog Statuta dati jedna trećina vijećnika, Općinski načelnik, većina vijeća mjesnog
odbora na području Općine Blato i 20% ukupnog broja birača Općine Blato.
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog
vijeća, Općinski načelnik ili većina vijeća mjesnih odbora, Općinsko vijeće dužno je izjasniti
se o podnesenom prijedlogu, te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju
referenduma u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga.
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova
Općinskog vijeća.
Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložilo 20% ukupnog broja birača u
Općini, Općinsko vijeće će dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrñivanja ispravnosti
podnesenog prijedloga u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo će u
roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga odnosno utvrditi je li
prijedlog podnesen od potrebnog broja birača i je li referendumsko pitanje sukladno
odredbama zakona, te odluku o utvrñenom dostaviti Općinskom vijeću. Ako središnje tijelo
državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je
prijedlog ispravan, Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke raspisati
referendum.
Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog
djelokruga.

2

22. ožujka 2013. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 3

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke
donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.
Članak 3.
U članku 23. dodaje se stavak 4. i glasi:
„Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova grañana ne obvezuje Općinsko vijeće.“
Članak 4.
Članak 28. stavak 1. podstavak 8. mijenja se i glasi:
„ – odlučuje o stjecanju i otuñivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom
imovinom Općine većom od vrijednosti utvrñenih člankom 41. stavak 3. podstavak 6. ovog
Statuta, ako je stjecanje i otuñivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom
imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.
U stavku 1. podstavak 17. brišu se riječi: „predsjednike i.“
Članak 5.
U članku 29. stavak 4. riječ „troškova“ briše se.
Članak 6.
U članku 30. dodaje se stavak 2. i glasi:
„Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja Statut, Poslovnik, proračun i druge opće akte
predstojniku ureda državne uprave u županiji, s izvatkom iz zapisnika, u roku 15 dana od
dana donošenja, te bez odgode Općinskom načelniku.“
Članak 7.
U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine, a počinje danom konstituiranja
Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o
raspisivanju izbora.“
U stavku 3. riječ „troškova“ briše se.
Članak 8.
Mijenja se članak 32. i glasi:
„Vijećniku mandat prestaje prije isteka vremena na koje je izabran:
1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi
propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
2. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom
pravomoćnosti sudske odluke,
3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuñen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju
dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,
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4. ako mu prestane prebivalište s područja Općine, danom prestanka prebivališta,
5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno
odredbama zakona kojim se ureñuje hrvatsko državljanstvo,
6. smrću.
Pisana ostavka vijećnika podnesena na način propisan stavkom 1. točkom 1. ovog
članka treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice
Općinskog vijeća. Pisana ostavka treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana
prije podnošenja iste.
Ostavka podnesena suprotno stavku 1. točki 1. i stavku 2. ovog članka ne proizvodi
pravni učinak.
Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice
Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. točke 5. ovog članka.“
Članak 9.
Članak 33. mijenja se i glasi:
„Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema
odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana Općinskog vijeća, mandat miruje, a za to
vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome
obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.
Vijećniku koji ne dostavi obavijest iz stavka 2. ovog članka mandat miruje po sili
zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti
vijećnika ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana
prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana
podnošenja pisanog zahtjeva.
Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz
stavka 4. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.
Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih
razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata
počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva, sukladno pravilima o dostavi propisanim
Zakonom o općem upravnom postupku.
Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik
nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku
Općinskog vijeća.“
Članak 10.
U članku 34. stavak 1. podstavak 8. mijenja se i glasi:
„- ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji način, zbog glasovanja,
izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.“
Iza podstavka 9. dodaje se novi podstavak 10 i glasi:
„- uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.“
Dosadašnji podstavak 10. postaje podstavak 11.
4
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Članak 11.
U članku 37. stavak 3. podstavak 3. mijenja se i glasi:
„obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o
mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive
dužnosti te o zamjeniku koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost.“
Dosadašnji podstavak 5. briše se, a dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.
Članak 12.
U članku 41. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji
slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu
objave konačnih rezultata izbora novog Općinskog načelnika.“
U članku 41. stavak 3. podstavak 6. mijenja se i glasi:
„ – odlučuje o stjecanju i otuñenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom
imovinom Općine pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuñivanju
pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, ako je stjecanje i
otuñivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i
provedeno u skladu sa zakonskim propisima. Ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada
je ovlašten odlučivati do 70.000,00 kuna.“
Stavak 3. podstavak 11. mijenja se i glasi:
„- imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih
društava i drugih pravnih osoba osnovanih od strane Općine za obavljanje gospodarskih
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, osim ako posebnim
zakonom nije drugačije odreñeno.“
Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. i glasi:
„Općinski načelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. podstavak
11. ovoga članka Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje se u
„Službenom glasniku Općine Blato.“
Članak 13.
Iza članka 41. dodaje se članak 41. a koji glasi:
„Iznimno od članka 41. stavak 1. nositelj izvršne vlasti Općine je i zamjenik koji
obnaša dužnost Općinskog načelnika u slučajevima propisanim Zakonom.
Zamjenik koji obnaša dužnost Općinskog načelnika je zamjenik Općinskog načelnika
koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s Općinskim načelnikom, a dužnost
5

22. ožujka 2013. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 3

Općinskog načelnika obnaša ako je mandat Općinskog načelnika prestao nakon isteka dvije
godine mandata u Općini Blato.
Zamjenik iz stavka 1. i 2. ovoga članka koji obnaša dužnost Općinskog načelnika ima
sva prava i dužnosti Općinskog načelnika.“
Članak 14.
Članak 45. stavak 1. mijenja se i glasi:
„- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od 8 dana od
dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeñen zakon ili drugi propis te zatražiti od
Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene
nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan, bez odgode, o tome
obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi
općeg akta.
Članak 15.
Članak 47. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani
obavljati profesionalno.
Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost
dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu Općine o tome na koji način će obnašati
dužnost.
Za osobu iz stavka 1. ovog članka koja nije postupila na način propisan stavkom 2.
ovoga članka smatra se da dužnost obavlja volonterski.
Danom stupanja na dužnost osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka smatra se dan početka
mandata odreñen posebnim zakonom.
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u
tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti nadležnom
upravnom tijelu Općine.
Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave
obavijesti iz stavka 5. ovoga članka.“
Članak 16.
Članak 49. mijenja se i glasi:
„Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:
1. danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem
upravnom postupku,
2. danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
3. danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuñen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od jednog mjeseca,
4. danom prestanka prebivališta na području Općine,
5. danom prestanka državljanstva,
6. smrću.
U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika nastupom okolnosti iz stavka 1.
ovog članka prije isteka dvije godine mandata, pročelnik upravnog tijela nadležnog za
službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku
6
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mandata Općinskog načelnika, radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog
načelnika.
U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika nakon isteka 2 godine mandata,
dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s
njim.
Članak 17.
Članak 50. mijenja se i glasi:
„Osim u slučajevima iz članka 19. ovog Statuta, referendum se raspisuje i za opoziv
Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, ako raspisivanje
referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Općine Blato.
Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača
u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrñivanja je li prijedlog podnesen od
potrebnog broja birača.
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Općinsko vijeće
raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne
uprave.
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika Općinskog načelnika.
Referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se
raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma
za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika.“
Članak 18.
Članak 51. mijenja se i glasi:
„Odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno
s njim donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali,
uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u
Općini Blato.“
Članak 19.
Članak 52. mijenja se i glasi:
„Na referendum iz članka 50. i 51. odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim
se ureñuje provedba referenduma i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.“
Članak 20.
Članak 61. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim
glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora
ureñuje Općinsko vijeće posebnom odlukom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona
kojim se ureñuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.“
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Članak 21.
Članak 62. stavak 4. mijenja se i glasi:
„Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran grañanin koji ima biračko pravo i
prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.“
Članak 22.
Članak 68. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Vijeće mjesnog odbora tajnim glasovanjem bira predsjednika iz svoga sastava
većinom glasova svih članova Vijeća na vrijeme od četiri godine.“
Članak 23.
U članku 79. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Proračun je temeljni financijski akt Općine.“
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. i td.
Članak 24.
U članku 82. stavku 3. iza riječi: „Općinsko vijeće“ dodaju se riječi: „u skladu sa
zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Blato.“
U članku 82. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom
financiranju, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s
posebnim zakonom.“
Članak 25.
U članku 92. stavak 1. iza riječi: „i pravnih osoba“ dodaju se riječi: „(upravne stvari).“
U stavku 3. brišu se riječi: „i drugih propisa.“
Članak 26.
Članak 93. mijenja se i glasi:
„Protiv pojedinačnih akata iz prethodnog članka može se pokrenuti upravni spor
sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.“
Članak 27.
Iza članka 93. dodaje se novi članak 93. a i glasi:
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Članak 93. a
„Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu
Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako
u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.“
Članak 28.
Članak 95. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave osim ako nije, zbog osobito
opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.“
Članak 29.
Ovlašćuje se Povjerenstvo za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća da utvrdi i izda
pročišćeni tekst Statuta Općine.
Članak 30.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Blato stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Blato“, osim odredbe članka 4. koja se
odnosi na izmjenu članka 28. stavak 1. podstavak 8., odredbu članka 9. koja se odnosi na
izmjenu članka 33. i odredbu članka 12. koja se odnosi na izmjenu članka 41. stavak 3.
podstavak 6. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih
sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.
Odredba članka 8. koja se odnosi na članak 32. stavak 4. stupa na snagu danom
pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

KLASA: 023-05/13-01/6
URBROJ: 2138/02-01-13-1
Blato, 21. ožujka 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
mr.ph. Želimir Bosnić, v.r.
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2) Na temelju članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/12), članka 139. Zakona o lokalnim izborima
(NN 144/12), članka 88. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09) i članka 69. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Blato (Sl. gl. 5/09) Općinsko vijeće Blato na svojoj 34. sjednici
održanoj 21. ožujka 2013. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Blato
Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Blato (Sl. gl. 5/09) članak 2. stavak 4. mijenja
se i glasi:
„Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi
izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ako je više lista dobilo isti
najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji
redni broj na glasačkom listiću.“
Članak 2.
Članak 8. mijenja se i glasi:
U slučaju mirovanja mandata ili prestanka mandata prije isteka vremena na koje je
izabran, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani
kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a odreñuje
ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje
neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a
odreñuje ga politička stranka sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen,
političke stranke zamjenika odreñuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne
postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
Političke stranke dužne su o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru
obavijestiti nadležno upravno tijelo Općine.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći
neizabrani kandidat s liste.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih
izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s
liste.
Članak 3.
Iza članka 66. dodaje se novi podnaslov: „g) donošenje Proračuna i godišnjeg
obračuna Proračuna Općine“ i članci 66.a i 66.b koji glase:
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„Članak 66.a
Prijedlog Proračuna, projekciju Proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i
godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine podnosi Općinski načelnik kao jedini
ovlašteni predlagatelj na način i u rokovima propisanim zakonom.
Općinski načelnik može podneseni prijedlog Proračuna povući i nakon glasovanja o
amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.
Ako se Proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se
donosi, a Općinski načelnik ne predloži privremeno financiranje, pravo predložiti donošenje
odluke o privremenom financiranju imaju drugi ovlašteni predlagatelji akata utvrñeni
Poslovnikom.“
„Članak 66.b
„Ako se u zakonom odreñenom roku ne donese proračun odnosno odluka o
privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu
i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta
Općinsko vijeće i razrješuje Općinskog načelnika i njegovog zamjenika te imenuje
povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.“
Članak 4.
Članak 70. stavak 5. mijenja se i glasi:
„Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 4. ovoga
članka, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u roku od 8 dana.“
Iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:
„Sjednica sazvana na način propisan stavcima 4., 5. i 6. ovog članka mora se održati u
roku od 15 dana od dana sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 4., 5., 6. i 7. ovog članka smatra se
nezakonitom, a doneseni akti ništavima.
Članak 5.
U članku 71. stavku 2. riječi: „te se održavati putem videoveze (videokonferencija)“
brišu se.
Članak 6.
U članku 115. stavak 1. podstavak 7. briše se.
Članak 7.
Ovlašćuje se Povjerenstvo za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća da utvrdi i izda
pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća Općine Blato.
Članak 8.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Blato
stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Blato“, osim
11
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članka 66.b, koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih
sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

KLASA: 023-05/13-01/7
URBROJ: 2138/02-01-13-1
Blato, 21. ožujka 2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
mr.ph. Želimir Bosnić, v.r.

12

22. ožujka 2013. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 3

3) Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07 i
38/09) i članka 88. Statuta Općine Blato (SG 5/09) a na prijedlog načelnika Općine Blato,
Općinsko vijeće Općine Blato, na svojoj 34. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2013. godine,
donosi
ANALIZU STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE BLATO
UVOD
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i
sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i
otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrñenih Ustavom i zakonom, ureñuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i
spašavanje.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07 i 38/09) definirano je da
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom
godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i
spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrñuju izvore
i način financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrñene zakonom.
STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Sustav zaštite i spašavanja na području Općine Blato organiziran je sukladno odredbama
Zakona o zaštiti i spašavanju. Općina Blato je donijela i provodi slijedeće akte iz područja
zaštite i spašavanja:
1. Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Blato, koju je
Općinsko vijeće Općine Blato donijelo na svojoj 14. sjednici održanoj dana 23. rujna
2010.godine;
2. Plan zaštite od požara za Općinu Blato, koji je Općinsko vijeće Općine Blato donijelo
na svojoj 14. sjednici održanoj dana 23.rujna 2010.godine;
3. Odluku o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda, koju je Općinsko vijeće Općine Blato donijelo na svojoj 6. sjednici
održanoj dana 30.listopada 1997.godine;
4. Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja od 27. kolovoza 2009. godine;
5. Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite od 22. srpnja 2008.godine;
6. Operativne planove zaštite od požara vezane za pripremu i provedbu protupožarne
sezone;
7. Zaključak o imenovanju/potvrñivanju zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog
društva.
8. Plan evakuacije i zbrinjavanja turista za područje nadležnosti Općine Blato;
9. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara (s ažuriranim popisom) na
području Općine Blato;
10. Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara za područje Općine
Blato;

13

22. ožujka 2013. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 3

11. Operativni program mjera zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju na području
Općine Blato;
12. Financijski plan za provoñenje zadaća iz područja zaštite od požara;
13. Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Blato od 21. travnja 2010. godine.
14. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za Općinu Blato, koju je Općinsko vijeće Općine Blato
donijelo na svojoj 16. sjednici održanoj dana 25. studenoga 2010.godine
15. Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite kao njegov sastavni dio, koji je
Općinsko vijeće Općine Blato donijelo na svojoj 19. sjednici održanoj dana 17. ožujka
2011. godine
16. Odluka o odreñivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja te pravnih osoba i
obrtnika od interesa za zaštitu i spašavanje u Općini Blato, koju je Općinski načelnik
donio dana 20. prosinca 2010.godine
17. Godišnji provedbeni plan unapreñenja zaštite od požara Općine Blato za 2012. godinu
koji je Općinsko vijeće Općine Blato donijelo na svojoj 28. sjednici održanoj dana
31.svibnja 2012. godine
18. Plan rada Stožera zaštite i spašavanja za 2013. godinu.
Općina Blato je kroz proteklu godinu uredno i u zakonom propisanom opsegu financirala
troškove zaštite i spašavanja što potvrñuju nalazi inspekcijskih službi u obavljenim redovitim
i izvanrednim nadzorima.
U slijedećem razdoblju potrebno je donijeti:
2. Odluku o imenovanju voditelja skloništa na području Općine;
3. Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite;
4. Naputak o postupanju glede zaraznih bolesti;
STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1.

CIVILNA ZAŠTITA
1.

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Rješenjem o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Blato, temeljem Zakona
o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga za
zaštitu i spašavanje u Stožer zaštite i spašavanja imenovani su:
1. Tonči Padovan, zamjenik načelnika, načelnik Stožera,
2. Rade Kaštropil, direktor Vodovod d.o.o. Blato, zamjenik načelnika Stožera,
3. Marko Milat, zapovjednik DVD Blato, član,
4. Ante Milat, vijećnik Općinskog vijeća i dr.med., član,
5. Petar Franulović, komunalni redar, član,
6. Nedjeljko Sardelić, djelatnik Konstruktor-Hotina d.o.o. i dipl.inž. grañevine, član,
7. Marino Sardelić, direktor Eko d.o.o. Blato i dr.vet.med., član.
Petar Franulović imenovan je za člana Stožera Odlukom o razrješenju i imenovanju člana
Stožera zaštite i spašavanja Općine Blato koju je Općinsko vijeće Općine Blato donijelo na
svojoj 28. sjednici održanoj dana 31.svibnja 2012. godine.
Stožer zaštite i spašavanja osnovan je za upravljanje i usklañivanje aktivnosti operativnih
snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje,
14

22. ožujka 2013. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 3

katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica
katastrofe i velike nesreće.
Stožer zaštite i spašavanja Općine Blato je održao sjednicu na kojoj je razmatran
prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Blato u 2013. godini koji je upućen na usvajanje Općinskom vijeću.
2.

POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE

Odluka o ustrojavanju postrojbe civilne zaštite donesena je 22.srpnja 2008.godine.
Postrojba se sastoji od 1 tima, na čelu sa zapovjednikom tima, 2 skupine na čelu sa
zapovjednikom skupine, te u svakoj skupini dvije ekipe od 5 pripadnika od kojih jedan
obavlja dužnost zapovjednika ekipe, što ukupno čini 23 pripadnika.
U suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Dubrovnik, tijekom 2010. godine,
izvršena je popuna postrojbe civilne zaštite.
Opremanje i osposobljavanje postrojbe će se vršiti sukladno usvojenim smjernicama za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja tijekom 2013.godine.
3.

PREVENTIVA I PLANOVI CZ

Općinsko vijeće Općine Blato na svojoj 16. sjednici održanoj dana 25. studenoga 2010.godine
donijelo je Procjenu ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za Općinu Blato, a na svojoj 19. sjednici održanoj dana 17. ožujka
2011. godine je donijelo Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Općine Blato na
temelju kojih će se postupati odnosno ustrojavati sustav zaštite i spašavanja te donositi akti
koji proizlaze iz spomenute procjene i planova.
Za angažiranje pokretnina odnosno materijalnih tehničkih sredstava pravnih osoba u slučaju
velikih nesreća i katastrofa, Općinsko poglavarstvo odnosno Stožer zaštite i spašavanja koristi
tekličku službu iz sastava djelatnog osoblja Općinske uprave Općine.
Grañani su upoznati o uvoñenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i
korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na
svojim objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje.
Upoznavanje grañana provedeno je putem sredstava javnog informiranja, te kroz rad
institucija Općine.
Definirane su snage i materijalno-tehnička sredstva kojima Općina Blato raspolaže u slučaju
pojave ugroženosti i uspostavljen je sustav javnih ovlasti i nadležnosti, odnosno, jedinstvene
koordinacije djelovanja sustava. U cilju učinkovitog i racionalnog izvršavanja zadaća zaštite i
spašavanja definirani su resursi, izvršitelji te je provedeno usklañivanje djelovanja svih snaga.
4.

SKLONIŠTA

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju
moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanje sa stanovišta
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prostornog planiranja, ureñenja, organizacije i razvoja prostora, te je neophodno i mjere
zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.
Općina Blato je obvezna na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi,
materijalnih, kulturnih i drugih dobara, pa je stoga Općinsko vijeće Općine Blato radi
osiguranja grañenja skloništa unutar područja Općine Planom urbanističkih mjera zaštite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, propisalo kriterije za skloništa na području Općine.
2.

VATROGASTVO

U ustroju od 16 vatrogasaca su 2 profesionalca i 14 dobrovoljaca. Profesionalci vrše
operativno dežurstvo cijele godine i to 24 sata dnevno. U slučaju potrebe spremno je
intervenirati 2 profesionalna i 4 dobrovoljna vatrogasca u jednoj smjeni. Ljeti je dežurstvo
organizirano u 3 smjene.
Vatrogasna postrojba DVD Blato raspolaže s 5 vatrogasnih vozila (1 zapovjedno vozilo,
1 navalno vozilo, 1 autocisterna, 1 kombi vozilo za prijevoz ljudi i opreme i 1 terensko vozilo
4x4 opremljeno za gašenje šumskih požara).
Sva vozila tehnički su ispravna, registrirana i opremljena radio vezom i potrebnom
opremom.
Općinsko vijeće Općine Blato svojim Proračunom za 2013. godinu za rad DVD Blato
osiguralo je sredstva u iznosu od 400.000,00 kn.
Ako se tome pridodaju ostali prihodi vatrogasne postrojbe DVD Blato može se
konstatirati da Društvo za svoj rad ima na raspolaganju 774.000,00 kn.
Općina Blato osigurala je sredstva za provedbu Plana motrenja, čuvanja i ophodnje
grañevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i
širenja požara za Općinu Blato.
Općinsko vijeće Općine Blato donijelo na svojoj 14. sjednici održanoj dana 23. rujna
2010.godine novu Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od
požara za Općinu Blato.
Može se konstatirati da DVD Blato i vatrogasna postrojba tog društva zadovoljava sve
kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima.
Takoñer se može istaknuti da je vatrogasna postrojba efikasno obavila sve zadaće u
prethodnoj i tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na
području Općine.
3.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

U 2012. godini Stožer zaštite i spašavanja Općine Blato je u izravnim kontaktima s
udrugama grañana od značaja za zaštitu i spašavanje (HGSS, Hrvatsko planinarsko društvo
Spivnik, Lovačko društvo Jastreb, Ribolovno društvo Pagar, Crveni križ Korčula, Udruga
dobrovoljnih davatelja krvi Blato), sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima
te podacima koji se odnose na daljnje materijalno-tehničko i kadrovsko jačanje udruge u
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dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja, utvrdio aktivnosti koje će se financirati iz
Proračuna Općine Blato u 2013. godini.
Donijete su Odluke o sufinanciranju djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen jačanju
sposobnosti za zaštitu i spašavanje na području nadležnosti Općine Blato.
4.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području općine. Službe i pravne osobe
koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Općine, imaju
obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost.
Utvrñeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno
značajni za sustav zaštite i spašavanja.
Sve utvrñene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju na snazi su do donošenja nove
Procjene ugroženosti ljudi i materijalnih i kulturnih dobara i Planova zaštite i spašavanja za
područje nadležnosti Općine.
ZAKLJUČAK
Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Blato u 2011.
godini treba utvrditi potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva sa ciljem što
kvalitetnijeg razvoja istog.

KLASA: 023-05/13-01/8
URBROJ: 2138/02-01-13-1
Blato, 21. ožujka 2013. godine
Općinsko vijeće
Predsjednik
mr.ph..Želimir Bosnić, v.r.
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4) Sukladno članku 28. stavak 1. točka 1. i 2. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN
174/04 i 79/07) i članka 88. Statuta Općine Blato (SG 5/09), a na prijedlog Stožera zaštite i
spašavanja Općine Blato i načelnika Općine Blato, Općinsko vijeće Općine Blato, na svojoj
34. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2013. godine, donosi
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Blato u 2013. godini
Prema razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrñenih
Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i
spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja
sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge
grañana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se ove Smjernice koje se odnose na
slijedeće:
1.

CIVILNA ZAŠTITA
1.

2.

3.

4.

Sukladno Planu zaštite i spašavanja, Planu civilne zaštite i Procjeni ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša te usklañeno s osiguranim
financijskim sredstvima u proračunu Općine Blato za Stožer, postrojbu i druge
segmente civilne zaštite iskazati prioritete materijalno-tehničkog razvoja
(nabava osobne i skupne opreme) te planirati provoñenje osposobljavanja,
uvježbavanja i druge aktivnosti.
Za osiguranje uvjeta za provoñenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i
materijalnih dobara te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja za 2013.
godinu ne predviñaju se nikakvi dodatni uvjeti osim onih koji se i do sada provode
kroz postojeće službe, tijela i pravne osobe. Prema ukazanoj potrebi osiguravat će
se i dodatni izvanredni uvjeti.
Za Stožer zaštite i spašavanja je potrebno:
− konstantno provoñenje organiziranja sustava zaštite i spašavanja,
− praćenje, planiranje i usklañivanje aktivnosti sustava zaštite i spašavanja,
− provoñenje zapovijedanja snagama zaštite i spašavanja u slučaju ukazane
potrebe,
− obučiti članove Stožera zaštite i spašavanja u skladu s planom i
programom obuke Stožera zaštite i spašavanja,
− nastaviti opremanje članova Stožera osobnom i skupnom opremom u
skladu s raspoloživim sredstvima predviñenim Proračunom.
Postrojba civilne zaštite:
− u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Dubrovnik izvršiti
nabavku odora za odreñeni broj pripadnika civilne zaštite, te izvršiti
obučavanje istih. Izvršiti nabavku najpotrebnije skupne opreme za
potrebe postrojbe civilne zaštite,
− osigurati materijalna sredstva za eventualno angažiranje postrojbe civilne
zaštite,
− u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje planirati
izvoñenje jednodnevne smotre (maksimalno trajanje do 4 sata) obveznika
postrojbe civilne zaštite Općine Blato neradnim danom u razdoblju od
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5.

2.

2.
3.

2.
3.

4.
5.

Izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite od
požara.
Izvršiti zadaće u skladu s Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini.
Za DVD Blato osiguravat će se sredstva u Proračunu Općine Blato kao i do sada u
okviru zakonski odreñenog minimuma te za nedostajuću opremu vatrogasnog
društva prema njegovom planu opremanja. Potrebno je izraditi Financijski plan za
2013. godinu.

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

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
1.

2.

5.

svibnja do kraja listopada 2013. godine. Za te potrebe u Proračunu
osigurati sredstva za naknadu troškova pozivanja obveznika.
Izraditi Financijski plan razvoja civilne zaštite za 2013.godinu s maksimalnim
iznosom od 15.000,00 kuna.

SKLONIŠTA I SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
1.

4.

Broj 3

VATROGASTVO
1.

3.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Od udruga koje su od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Blato
djeluju:
5. Lovačko društvo Jastreb
6. Ribolovno društvo Pagar
7. Hrvatsko planinarsko društvo Spivnik
8. HGSS Orebić
9. Crveni križ Korčula
10. Udruga dobrovoljnih davatelja krvi Blato
Za navedene udruge sukladno podnesenim programima i razvojnim projektima
prihvatiti i financirati one koji pridonose materijalno-tehničkom opremanju,
osposobljavanju i usavršavanju kadrova na području unapreñenja zaštite i
spašavanja.

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

EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1.

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

KLASA: 023-05/13-01/9
URBROJ: 2138/02-01-13-1
Blato, 21. ožujka 2013. godine
Općinsko vijeće
Predsjednik
mr.ph.Želimir Bosnić, v.r.
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5) Na temelju članka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07 i
38/09), članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(NN 40/08 i 44/08) i članka 28. Statuta Općine Blato (SG 5/09), Općinsko vijeće Općine Blato
na 34. sjednici, održanoj 21. ožujka 2013. donijelo je

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

I.
Razrješuju se dužnosti člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Blato:
1. Rade Kaštropil, zamjenik načelnika Stožera,
2. Marko Milat, član

II.
Imenuju se za članove Stožera zaštite i spašavanja Općine Blato:
1. Ruška Gavranić, v.d. direktora Vodovod d.o.o. Blato, zamjenik načelnika
Stožera,
2. Josip Bošković, v.d. zapovjednika DVD Blato, član.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Blato“.

KLASA: 023-05/13-01/10
URBROJ: 2138/02-01-13-1
Blato, 21. ožujka 2013. godine

Općinsko vijeće
Predsjednik
mr.ph. Želimir Bosnić, v.r.
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6) Temeljem članka 13.stavka 8. Zakona o zaštiti o požara (NN 92/10) i članka 88. Statuta
Općine Blato (SG 2/09) Općinsko vijeće Općine Blato na svojoj 34. sjednici održanoj dana 21. ožujka
2013. godine donosi

Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapreñenja
zaštite od požara za Općinu Blato

Općina Blato je po Godišnjem provedbenom planu u 2012. godini provela slijedeće radnje:

-

Na prevenciji ovogodišnje požarne sezone angažirana su 2 profesionalno uposlena vatrogasca i 14
sezonskih vatrogasaca u vremenu od 15.lipnja – 15.rujna 2012. godine.

-

Izrañena je karta gdje su ucrtani svi postojeći hidranti. Početkom lipnja zajedno sa djelatnicima
Vodovoda – Blato pregledana je hidrantska mreža na području Općine Blato i otklonjeni postojeći
kvarovi. Pregledana je oprema i ispravnost hidrantskih ormarića postavljenih uz cestu od Gršćice
do Vinačca na južnoj obali te od Naplovca do Bristve na sjevernoj obali.

-

Prilikom prijevoza opasnih tvari državnom cestom D118 u suradnji komunalnog redara i policije
vodi se računa o odredbama Zakona o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07) i Odluke o odreñivanju
parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama (NN 15/10).

-

Sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara (NN26/03) Općina Blato je u postupku izrade
sastavljanja popisa šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu fizičkih osoba,

-

Isto tako u vremenu od 01.06-01.10. svake godine ustrojena je motriteljsko dojavna služba u
suradnji sa šumarijom Blato na osmatračnici Petrov vrh.

-

Kroz mjesec svibanj vrši se edukacija mještana putem obavijesti postavljenih na oglasnim tablama
i odgovarajućih znakova upozorenja na onim mjestima gdje je naročito zabranjeno paljenje vatre.
Upozoravanje pučanstva u vrijeme zabrane loženja na otvorenom prostoru vrši se i putem Radio
Blata.

-

Općina Blato je donijela Odluku o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu (SG 3/12)
gdje je propisano korištenje poljoprivrednog zemljišta i obavezno ureñivanje i održavanje rudina,
živica, meña, poljskih putova i kanala.Pri spaljivanju otpada koje se vrši najkasnije do 1.lipnja
tekuće godine u suradnji sa DVD Blato osigurava se neophodna oprema i sredstva za gašenje po
prijavama mještana.

-

Prosjeke na trasama dalekovoda na području Općine Blato redovito osiguravaju Hrvatske šume u
suradnji sa HEP – om.

-

U dogovoru sa Općinom Blato DVD Blato i EKO d.o.o. su izvršili košenje rubnih dijelova
nerazvrstanih putova i protupožarne prosike s elementom ceste na području općine. U tu svrhu je
korišteno novo nabavljeno specijalno vozilo UNIMOG U 400 sa ugrañenom kranskom
rotacionom kosilicom.

-

Općina Blato je Proračunom za 2012. godinu za gore navedene aktivnosti osigurala 400.000,00
kn.
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KLASA: 023-05/13-01/11
URBROJ: 2138/02-01-13-1
Blato, 21. ožujka 2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
mr.ph.Želimir Bosnić
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7) Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), Procjene ugroženosti
od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Blato (SG 10/10) te članka 28. Statuta Općine
Blato (SG 5/09) Općinsko vijeće Općine Blato na svojoj 34. sjednici održanoj dana 21.
ožujka 2013. godine donijelo je

Godišnji provedbeni plan unapreñenja zaštite od požara
Općine Blato za 2013. godinu
I.
Godišnji provedbeni plan unapreñenja zaštite od požara Općine Blato za 2013. godinu (u
daljnjem tekstu Plan) donosi se radi unapreñenja i boljeg planiranja zaštite od požara na
području Općine Blato.
II.
Ovim Planom odreñuje se prijedlog organizacijskih i tehničkih mjera nužnih za unapreñenje
zaštite od požara na području Općine Blato, a sukladno činjeničnom stanju utvrñenom u
Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Blato.
III.
Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i početka
intervencije do lokaliziranja i gašenja požara potrebno je, sukladno pravilima vatrogasne
struke, kontinuirano raditi na povezivanju u jedinstveni sustav dojave požara ili nekog drugog
dogañaja, a u cilju što bržeg prosljeñivanja informacija. Potrebno je utvrditi nužan broj
stabilnih, mobilnih i prijenosnih radio ureñaja za potrebe DVD Blato snaga te osigurati
učinkovit rad operativnog centra.
IV.
Odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94 i 55/94) i Pravilnika o
hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) primjenjuju se za sve zahvate i izradu
dokumenata prostornog ureñenja. Izuzetno je važno organizirano nadzirati dostupnost
vatrogasnim vozilima i vatrogascima do nadzemnih hidranata i vatrogasnih pristupa.
Podzemne hidrante, zatrpane različitim materijalima, potrebno je pronaći i osigurati
mogućnost njihova korištenja za potrebe gašenja požara, a u ulicama gdje je razmak izmeñu
vanjskih hidranata veći od propisanog potrebno je ugraditi nadzemne hidrante na propisanom
razmaku. Na mjestu podzemnih hidranata, prilikom rekonstrukcije mjesne vodovodne mreže,
ugraditi nadzemne hidrante, sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje
požara, te redovito ispirati vanjsku hidrantsku mrežu u cilju onemogućavanja začepljenja
hidranata. Potrebno je takoñer kontrolirati tlak i količinu vode u vanjskoj hidrantskoj mreži za
gašenje požara najmanje jedan put godišnje.
V.
U cilju onemogućavanja nastanka i širenja požara osnovne preventivne mjere u planiranju
prostora trebaju, uz ostalo, sadržavati:
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Zoniranje – utvrñivanje namjene prostora te temeljem prihvaćenih metoda za
utvrñivanje požarnih sektora unutar zona, utvrñivanje zona zaštite s požarnim
zaprekama, odnosno vatrogasnim pojasevima. Vatrogasni pojasevi mogu biti slobodni
prostori gdje nije dozvoljena gradnja (ulice, parkovi) te prirodne zapreke (rijeke,
potoci, jezera).
Tijekom izrade dokumenata prostornog ureñenja postojećih urbanih sredina s
gustoćom izgrañenosti većom od 30 % kao i većim požarnim opterećenjem potrebno
je utvrditi pojačane mjere zaštite kroz ograničenje broja etaža, obveznu interpolaciju
grañevina većeg stupnja vatrootpornosti, izgradnju požarnih zidova, ograničenje
namjene na djelatnosti s najmanjim požarnim opasnostima te izvedbu dodatnih mjera
zaštite (vatrodojava, pojačan kapacitet hidrantske mreže).
VI.

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

XIII.
Za potrebe intervencija pripadnika DVD Blato, shodno financijskim mogućnostima, potrebno
je kontinuirano nabavljati opremu i sredstva namijenjena za vatrogasne intervencije. Nabavu
vatrogasne opreme i sredstava predlaže zapovjednik DVD Blato.
XIV.
Sredstva za provedbu Plana osigurana su u Proračunu Općine Blato za 2012. godinu.
XV.
Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Blato“.

KLASA: 023-05/13-01/12
URBROJ: 2138/02-01-13-1
Blato, 21. ožujka 2013. godine

Općinsko vijeće
Predsjednik
mr.ph.Želimir Bosnić
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8) Na temelju članka 88. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09) i članka 24. Odluke o
javnim priznanjima Općine Blato (Sl. gl. 1/95 i 2/95) Općinsko vijeće Blato na svojoj 34.
sjednici održanoj 21. ožujka 2013. godine, donijelo je

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

I.

Dodjeljuje se Zlatni grb Općine Blato za 2012. godinu pojedinačno gospodinu Radi
Kaštropilu kao priznanje za doprinos u gospodarskom, političkom i kulturnom životu
Blata.

II.

Zlatni grb Općine Blato uručit će se, sukladno odredbama Odluke o javnim
priznanjima Općine Blato, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, povodom Dana
Općine Blato, 27. travnja 2013. godine.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Blato".

KLASA: 023-05/13-01/13
URBROJ: 2138/02-01-13-1
Blato, 21. ožujka 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
mr. ph. Želimir Bosnić, v.r.
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9) Na temelju članka 88. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09) i članka 24. Odluke o
javnim priznanjima Općine Blato (Sl. gl. 1/95 i 2/95) Općinsko vijeće Blato na svojoj 34.
sjednici održanoj 21. ožujka 2013. godine, donijelo je

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

I.

Dodjeljuje se Zlatni grb Općine Blato Mješovitom župnom zboru Svih svetih kao
skupno priznanje i zahvalnost svim blatskim crkvenim pjevačima kroz stoljeća pa sve
do danas.

II.

Zlatni grb Općine Blato uručit će se, sukladno odredbama Odluke o javnim
priznanjima Općine Blato, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, povodom Dana
Općine Blato, 27. travnja 2013. godine.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Blato".

KLASA: 023-05/13-01/14
URBROJ: 2138/02-01-13-1
Blato, 21. ožujka 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
mr. ph. Želimir Bosnić, v.r.
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10) Na temelju članka 88. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09) i članka 24. Odluke o
javnim priznanjima Općine Blato (Sl. gl. 1/95 i 2/95) Općinsko vijeće Blato na svojoj 34.
sjednici održanoj 21. ožujka 2013. godine, donijelo je

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

I.

Dodjeljuje se Srebrni grb Općine Blato prof. Anti Žuveli kao pojedinačno priznanje za
postignuća u odgoju i obrazovanju mladih naraštaja.

II.

Srebrni grb Općine Blato uručit će se, sukladno odredbama Odluke o javnim
priznanjima Općine Blato, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, povodom Dana
Općine Blato, 27. travnja 2013. godine.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Blato".

KLASA: 023-05/13-01/15
URBROJ: 2138/02-01-13-1
Blato, 21. ožujka 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
mr. ph. Želimir Bosnić, v.r.
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11) Na temelju članka 88. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09) i članka 24. Odluke o
javnim priznanjima Općine Blato (Sl. gl. 1/95 i 2/95) Općinsko vijeće Blato na svojoj 34.
sjednici održanoj 21. ožujka 2013. godine, donijelo je

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

I.

Dodjeljuje se Srebrni grb Općine Blato Franki Anić kao pojedinačno priznanje za
izuzetne športske rezultate u taekwondo-u i osvojeno 5. mjesto na Olimpijskim igrama
u Londonu 2012. godine.

II.

Srebrni grb Općine Blato uručit će se, sukladno odredbama Odluke o javnim
priznanjima Općine Blato, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, povodom Dana
Općine Blato, 27. travnja 2013. godine.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Blato".

KLASA: 023-05/13-01/16
URBROJ: 2138/02-01-13-1
Blato, 21. ožujka 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
mr. ph. Želimir Bosnić, v.r.
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12) Na temelju članka 88. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09) i članka 24. Odluke o
javnim priznanjima Općine Blato (Sl. gl. 1/95 i 2/95) Općinsko vijeće Blato na svojoj 34.
sjednici održanoj 21. ožujka 2013. godine, donijelo je

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

I.

Dodjeljuje se Srebrni grb Općine Blato Humanitarnoj udruzi osoba s posebnim
potrebama „Vincenca“ Blato kao skupno priznanje i zahvalnost svim članovima za
doprinos na unapreñivanju kvalitete života osoba s posebnim potrebama.

II.

Srebrni grb Općine Blato uručit će se, sukladno odredbama Odluke o javnim
priznanjima Općine Blato, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, povodom Dana
Općine Blato, 27. travnja 2013. godine.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Blato".

KLASA: 023-05/13-01/17
URBROJ: 2138/02-01-13-1
Blato, 21. ožujka 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
mr. ph. Želimir Bosnić, v.r.
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OPĆINSKI NAČELNIK:
1) Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 89. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09)
Općinski načelnik Općine Blato donosi slijedeću

ODLUKU
o uključivanju u Program stručnog osposobljavanja
za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Članak 1.
Općina Blato uključit će se u Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog
odnosa.
Mjera Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sastavni je dio
Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja i sadržana je u Programu gospodarskog
oporavka Vlade RH u poglavlju 7. Dinamiziranje tržišta rada u mjeri „Uvoñenje sustava
volontiranja, stažiranja, radne prakse i pripravništva kako bi mladi stekli prvo radno
iskustvo“.
Cilj Programa je da mladim nezaposlenim osobama bez radnog iskustva i staža osigura ulazak
na tržište rada kroz stručno osposobljavanje za rad, te im na taj način osigura stjecanje radnog
iskustva čiji nedostatak im otežava pristup prvom zaposlenju te polaganju stručnih ispita.
Članak 2.
Sukladno Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa obveze
Općine Blato su slijedeće:
- osigurati uvjete za neometano provoñenje Programa stručnog osposobljavanja za rad uz
mentorstvo,
- donijeti Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za godinu
dana,
- izvršiti prijavu nadležnom fondu, zaključiti ugovor o stručnom osposobljavanju i redovito
svaki mjesec uplaćivati doprinose za mirovinsko osiguranje,
- Zavodu za zapošljavanje zadnjeg dana u mjesecu dostaviti izvješće o prisutnosti Polaznika
stručnog osposobljavanja kako bi se mogla isplatiti novčana pomoć,
- svaka tri mjeseca Zavodu dostaviti presliku kartice uplate doprinosa za mirovinsko
osiguranje ovjerenu od Porezne uprave,
- ukoliko doñe do otkaza od strane Polaznika stručnog osposobljavanja zbog zasnivanja
radnog odnosa kod drugog Poslodavca, obustaviti daljnju uplatu doprinosa.
Članak 3.
Prema ovom Programu Hrvatski zavod za zapošljavanje financirat će u 100%-tnom iznosu
stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa što uključuje uplatu obaveznih
doprinosa za mirovinsko osiguranje prema Zakonu o doprinosima, te financiranje novčane
pomoći u visini neoporezivog dijela studentske stipendije, polaznicima stručnog
osposobljavanja.
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Ukoliko Polaznik stručnog osposobljavanja ima prethodno radno iskustvo dužan je sam
snositi troškove uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje.
Članak 4.
Za provedbu ovog Programa zadužuje se Upravni odjel za opće poslove, upravljanje
općinskom imovinom i društvene djelatnosti Općine Blato.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Blato“.

KLASA: 023-05/13-01/9
URBROJ: 2138/02-01-13-1
Blato, 14. ožujka 2013. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivo Gavranić
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Izdaje Općina Blato - glavni i odgovorni urednik Sandra Marinović
Informacije se primaju u tajništvu Općine Blato, telefoni 020/ 851-041, 851-141
telefax 020/851-241
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