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2) Temeljem članka 88. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09 i 3/13), Općinsko vijeće
Blato na svojoj 4. sjednici održanoj 17. listopada 2013. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa rada Općine Blato za razdoblje od 01.
siječnja 2013. godine do 30. lipnja 2013. godine

I. Ovim Zaključkom prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa rada Općine Blato za
razdoblje od 01. siječnja 2013. godine do 30. lipnja 2013. godine.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Blato».
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA POTICANJA GOSPODARSKOG
RAZVITKA OPĆINE BLATO ZA RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA 2013. GOD. DO
30. LIPNJA 2013. GODINE
U izvješću o realizaciji programa poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato za
2013. godinu, pratit ćemo realizaciju programa mjera u poticanju gospodarskog razvitka koje
su u nadležnosti Općine Blato.
Od 3583 stanovnika (prema popisu iz 2011. godine) Općine Blato, na dan 3o. lipnja
2013. godine, njih 1557 je registrirano kao radno sposobno, od čega je 1326 zaposleno, dok ih
se 231 nalazi na Zavodu za zapošljavanje, što rezultira stopom nezaposlenosti od 14,84%, što
je na nivou nezaposlenosti koja je zabilježena u isto razdoblje prošle godine. U 2013. godini u
odnosu na prethodne godina ukupna zaposlenost u Blatu nije se značajnije mijenjala, tako da
je ukupan broj zaposlenih ostao nepromijenjen unatoč činjenici da se poslovanje gospodarskih
subjekata u Blatu odvijalo u otežanim uvjetima, što se s jedne strane negativno odrazilo na
osobna primanja zaposlenika, a s druge strane na izvorne prihode općinskog proračuna.

1.
MJERE U POTICANJU GOSPODARSKOG RAZVITKA OPĆINE BLATO U
2013. GODINI
Unatoč činjenici da su tijekom proteklih godina u značajnoj mjeri smanjeni izvorni
prihodi općinskog proračuna, Općina Blato nastavila je s provedbom mjera u poticanju
zapošljavanja jer smatramo da je upravo u uvjetima gospodarske stagnacije, takav program za
blatske poduzetnike, od izuzetne važnosti.
Realizacija programa poticanja gospodarstva u 2013. godini temelji se na slijedećim
poticajnim mjerama:
1.1. Program poticanja zapošljavanja;
1.2. Program subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite;
1.3. Obogaćivanje turističke ponude
1.4. Ostali poticaji u gospodarstvu
1.1. Mjere u poticanju zapošljavanja
1.1.1. Program sufinanciranja zapošljavanja
U 2013. godini, Općina Blato provodila je mjere u poticanju zapošljavanja, na način da je za
svaku novozaposlenu osobu sufinancirala 50% troškova plaće. U prvih šest mjeseci za ovu je
mjeru utrošeno 54.188,00 kuna i odnosi se na ugovore koji su zaključeni u 2012. godini. Isto
tako, u 2013. godini zaključena su 3 nova ugovora o sufinanicranju zapošljavanja i to u
proizvodno-uslužnim djelatnostima (Električarska radnja Ivo Sokol-1 djelatnik, Bonaventura1 djelatnik i Grañevinski obrt Markota -2 djelatnika), po kojima će ugovorima financijske
obveze uslijediti u drugom dijelu godine, kada je i likvidnost općinskog proračuna u bitnome
poboljšana.
1.1.2. Program sufinanciranja samozapošljavanja
Za program sufinanciranja samozapošljavanja u prvih šest mjeseci nije bilo
podnesenih zahtjeva za sufinanciranjem, a zaključen je 1 novi ugovor (Nikola Dubljević)
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1.1.3. Program zapošljavanja osoba sa višom i visokom stručnom spremom
Pored sufinanciranja u visini od 50% troškova plaće, Općina Blato dodatno
sufinancira osobe sa višom i visokom stručnom spremom. U šestomjesečnom razdoblju 2013.
godine nije bilo podnesenih zahtjeva za sufinanciranje novozaposlenih osoba sa višom i
visokom stručnom spremom.
1.2. Program subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite
U 2013. godini provodi se program subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite
koji je započet u 2010. godini, te u prvih 6 mjeseci nije podnesen niti jedan zahtjev za
subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite.
1.3. Obogaćivanje turističke ponude
Općina Blato sredstva uprihoñena od boravišne pristojbe ulaže u aktivnosti na
obogaćivanju turističke ponude u skladu s prijedlogom Turističke zajednice. S obzirom da se
sredstva za tu namjenu uprihoñuju u drugom dijelu godinu, tako je i izvršenje ove aktivnosti
svojom dinamikom vezan za taj dio godine. Iznos koji je utrošen u prvom dijelu godine u
visini od 3585,00 kuna odnosi se na nabavku grañevinskog materijala za plaže u Gršćici i
Karbunima koji su komunalni radovi odrañeni na inicijativu i od strane grañana tih uvala.

1.4. Ostali poticaji u gospodarstvu
Od ostalih poticaja planiranih u Proračunu za 2013. godinu, realiziran je program
sufinanciranja nabave sadnog materijala u vrijednosti od 15.050,00 kuna, za što će Županija
Dubrovačko-neretvanska dodijeliti Općini Blato iznos u visini od 8.600,12 kuna. Program je
realiziran u cijelosti prema zahtjevima grañana.
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2. FINANCIRANJE PROGRAMA POTICANJA GOSPODARSKOG
RAZVITKA OPĆINE BLATO U 2013. GODINI
MJERE POTICANJA GOSPODARSKOG
RAZVITKA ZA 2013. GODINU

Plan proračuna
za 2013. godinu

2.1.

PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA

212000

54188

2.1.1.

Mjere u poticanju zapošljavanja

142000

54188

2.1.2.

Mjere u poticanju samozapošljavanja

20000

0

2.1.3.

Mjere u poticanju zapošljavanja osoba s VŠS i VSS

30000

0

2.1.4.

Poticanje zapošljavanja u novoosnovanim tvrtkama

10000

0

2.1.5.

Program javnih radova

10000

0

2.1.6.

Nagrada poduzetniku s najvećim brojem
novozaposlenih osoba

0

0

PROGRAM SUBVENCIONIRANJA KAMATA
NA PODUZETNIČKE KREDITE

20000

0

Program subvencioniranja kamata na poduzetničke
kredite

20000

0

2.3.

POTPORE U OBOGAĆIVANJU TURISTIČKE
PONUDE

110000

3585

2.3.1.

Poticanje tradicijskih djelatnosti u službi turizma

10000

0

2.3.2.

Ulaganja u turističku infrastrukturu

100000

3585

2.4.

OSTALI POTICAJI U GOSPODARSTVU

58000

15.050

2.4.1.

Poticanje osnivanja novih proizvodnih projekata

10000

0

2.4.2.

Program sufinanciranja nabave sadnog materijala

43000

15050

2.4.3.

Nagrada najuspješnijem poduzetniku

0

0

2.4.4.

Financiranje lokalne akcijske grupe

5000

0

2.5.

INVESTICIJSKA ULAGANJA U
GOSPODARSTVO

0

0

2.5.1.

Poduzetnička zona "Krtinja"

0

0

400.000

72.823

2.2.
2.2.1.

SVEUKUPNO

Ostvareno za
I-VI/2013
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA
OPĆINE BLATO u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godini
UVOD
Izvješće obuhvaća sve realizirane investicije Općine Blato u prvoj polovici 2013.
godine.
U izvješću navodimo investicije koje su se financirale sredstvima Državnog
proračuna, Županijskog proračuna i pravnih osoba u vlasništvu županije i iz Proračuna
Općine Blato i njenih pravnih osoba ili zajedničkim ulaganjem gore navedenih subjekata.
1.

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

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove dionice, koja je nastavak
novo izgrañene ceste, a koja se pruža od spoja sa 54. ulicom do spoja sa županijskom cestom
ŽC-6222 u ukupnoj dužini od 500 m. Za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta iz
Proračuna Općine Blato izdvojit će se 85.400,00.
Idejni projekt je izrañen, te je u rujnu 2011. godine podnesen zahtjev za ishoñenje
lokacijske dozvole, meñutim lokacijska dozvola još nije izdana zbog imovinsko pravnih
poslova.
Planira se izrada glavnog projekta što će se financirati sredstvima Županijske uprave
za ceste Dubrovnik, dok će se sredstva za imovinsko pravne poslove osigurati u Proračunu
Općine Blato.
2. Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica
Županijska uprava za ceste Dubrovnik provela je postupak javne nabave za slijedeću
dionicu ove ceste u ukupnoj duljini od 3,9 km.
Tijekom 2012. godine izvršeni su radovi II faze na ugradnji BNS (prvi asfaltni sloj),
kako bi se omogućio promet. Preostali radovi ugradnje habajućeg sloja, te prometne
signalizacije izvršeni su u rujnu 2013. godine. Kompletno financiranje druge dionice ceste
vrši se putem Županijske uprave za ceste Dubrovnik.
Za rješavanje imovinsko pravnih poslova, u prvoj polovici ove godine utrošeno je
36.116,00 kuna iz Proračuna Općine Blato. Preostali dio u iznosu od 609.000,00 kuna
financirat će se po uknjižbi.
3. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste Gršćica – Vinačac
Tijekom proteklih godina izrañene su geodetske podloge i idejni projekt za izgradnju
ceste Gršćica – Vinačac za što je izdvojeno 204.960,00 kuna.
Tijekom 2009. godine izrañen je parcelacijski elaborat za što je izdvojeno 241.562,93
kuna. Za ovjeru parcelacijskog elaborata potrebno je završiti rješavanje imovinsko pravnih
poslova, nakon čega će se i završit izrada glavnog projekta.
U 2009. godini ugovorena je izrada glavnog i izvedbenog projekta za što će se
izdvojiti 562.176,00 kuna. Do sada je za izradu projektne dokumentacije izdvojeno
420.480,00 kuna.
Preostali iznos od 141.696,00 kuna nije se realizirao u proteklom
razdoblju ove godine.
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4. Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica
a) Izgradnja I faze kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica
Izgradnja I faze kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica ugovorena je 2008. godine
sa tvrtkom Konel d.o.o. iz Dubrovnika, te je ukupna ugovorena vrijednost iznosila
16.103.970,23 kuna. Stručni nadzor ugovoren je sa tvrtkom Trames d.o.o. iz Dubrovnika, za
što je izdvojeno 196.800,00 kuna. Radovi su započeli u studenom 2008. godine.
U prvoj polovici ove godine putem tvrtke Eko d.o.o. financiran je pregled
kanalizacijskih cijevi u iznosu od 30.740,00 kuna. Pregledom su utvrñeni nedostaci čiju je
sanaciju u iznosu od 37.118,75 kuna financirala Općina Blato.
U ovoj godini izvršen je tehnički pregled i ishoñena je uporabna dozvola.
Ova investicija u cijelosti se financirala iz programa CEB IV Ministarstvo mora,
prometa i infrastrukture i Hrvatskih voda, putem tvrtke EKO d.o.o..
b) Izgradnja II faze kanalizacijskog podsustava otpadnih voda u Blatu – glavni
kanalizacijski kolektori i crpne stanice (naselje Blato)
Općina Blato je javnom nabavom putem tvrtke EKO d.o.o. ugovorila izradu projektne
dokumentacije za izgradnju mjesne mreže naselja Blato u iznosu od 810.000,00 kuna.
Izrañena je kompletna projektna dokumentacija i ishoñena je potvrda na glavni projekt
za kompletno naselje Blato. Ova investicija podijeljena je na četiri faze. Potvrda na glavni
projekt ishoñena je za sve četiri faze, a uporabne dozvole ishodit će se za svaku pojedinu fazu,
kako bi se mogla ishoditi sredstva za svaku pojedinu fazu.
Izrañena je Investicijska studija, koja ukazuje na opravdanost ulaganja i studija
utjecaja na okoliš.
Iz Proračunu Općine Blato financiran vodni doprinos u iznosu od 139.558,85 kuna.
Općina Blato se prijavila na natječaj IPARD-Mjera 301, kojim se planira financirati
ulaganje u poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture, te je prikupljena sva potrebna
dokumentacija koja je zajedno sa prijavom upućena Agenciji za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, te je
u studenom 2011. godine potpisan memorandum o razumijevanju kojim je odobreno
financiranje kanalizacijskog sustava prve faze (vela strana istok).
Ukupna vrijednost investicije iznosi 6.151.934,25 kuna. U ožujku 2013. godine
Općina Blato je sa Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
sklopila Aneks ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD Programa na iznos od 4.546.155,20
kuna, što će za 712.464,20 kune povećati dio koji financira Općina Blato. Doprinos sredstava
EU iznosi 3.409.616,00 kuna, doprinos sredstava Republike Hrvatske – Agencija za plaćanje
u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iznosi 1.136.538,80 kuna, dok će Općina Blato
sada izdvojiti 1.614.637,84 kuna.
Pored toga, Općina Blato je ugovorila obavljanje stručnog nadzora čija vrijednost
iznosi 105.000,00 kuna sa PDV-om. Takoñer je sa tvrtkom Hrvatski Telekom d.d. ugovorila
radove izmiještanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na
području Općine Blato, faza 1 "Vela strana istok" čija vrijednost iznosi 568.412,83 kuna sa
PDV-om.
Radovi su započeli u listopadu prošle godine.
U prvoj polovici ove godine ukupno je financirano 2.375.095,00 kuna za izvoñenje
radova i obavljanje stručnog nadzora.
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.
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godine sklopljeno je ukupno 13 kupoprodajnih ugovora sa vlasnicima parcela preko kojih se
nalazi deponij Sitnica. Ukupna vrijednost navedenih ugovora iznosi 743.634,00 kuna, čime
Općina Blato otkupljuje 33.802,00 m2.
Do sada vlasnicima parcela ukupno je isplaćeno 655.128,00 kuna, dok će se preostali
dio u iznosu od 88.506,00 kuna isplatiti po rješavanju imovinsko pravnih poslova.
U prvoj polovici ove godine za rješavanje imovinsko pravnih poslova ukupno je
utrošeno 13.092,00 kuna.
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.
Na sastanku načelnika s ravnateljem Fonda u siječnju 2013. godine dogovoreno je da
zbog dugotrajnog postupka ishoñenja sredstava iz EU ovaj se projekt financira iz
nacionalnih sredstava zajedno sa dijelom sredstava iz proračuna Općine Blato i Općine Vela
Luka. Sukladno navedenom Općina Blato kao nositelj projekta uputila je pismo namjere
prema Fondu i očekujemo prijedlog Ugovora o financiranju.
Općina Blato utrošila je 156.984,00 kuna za rješavanje imovinsko pravnih poslova.
Pristigao je aneks ugovora o financiranju koji je potpisan i vraćen Fondu, te će Fond
financirati nastavak projekta s 60 % sredstava, dok će Općina Blato i Općina Vela Luka
financirati po 20%. Financiranje obuhvaća izradu nove Posebne geodetske podloge i
novelacije izvedbenog projekta i troškovnika koje treba ugovoriti s tvrtkom Gauss d.o.o. i
tvrtkom Ecoina d.o.o..
6. Izrada Izmjena i dopuna PPUO Blato
Općina Blato je započela postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna prostornog
plana ureñenja Općine Blato, te je sa Urbanističim zavodom grada Zagreba d.o.o. ugovorena
izrada navedenog plana u iznosu od 84.800,00 kuna sa PDV-om.
Ovim planom obuhvaćene su samo izmjene i dopune koje su navedene u Odluci o
izradi plana, a odnose se na usklañenje sa Prostornim planom Dubrovačko neretvanske
županije i ostalim manjim korekcijama u grafičkom i tekstualnom dijelu plana.
U prvoj polovici 2013. godine završen je postupak izrade Izmjena i dopuna Prostornog
plana ureñenja Općine Blato, te je plan donesen na sjednici Općinskog vijeća u srpnju ove
godine.
U prvoj polovici ove godine za izradu ovog plana utrošeno je 46.375,00 kuna čime je
okončano financiranje ovog plana.
7. Ureñenje nerazvrstanih cesta
U ovoj godini do 30. lipnja za nabavku materijala za ureñenje puteva utrošeno je
1.091,00 kuna iz Proračuna Općine Blato.
8. Rješavanje imovinsko pravnih poslova za NPKL
U cilju rješavanja vodoopskrbe na otoku Korčuli usvojen je zajednički Zaključak o
pokretanju projekta rješavanja imovinsko pravnih poslova za NPKL kao i način financijskog
sudjelovanja jedinica lokalne samouprave u provedbi ovog projekta.
Jedinice lokalne samouprave na otoku Korčuli će sredstva za realizaciju ovog projekta
osigurati iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na njezinim područjima u iznosu
od 3.000.000,00 kuna, koji je do kraja 2010. godine u cijelosti realiziran.
U programu Općine Blato za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 250.000,
kuna, koja će se realizirati u drugoj polovici 2013. godine.
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9. Proširenje groblja Svetog Križa u Blatu
Potaknuta brojnim zahtjevima grañana, Općina Blato, planira izvršiti proširenje
postojećeg groblja, te izgraditi 44 grobnice. Proširenje će se izvršiti sjeverno od postojećeg
starog dijela groblja, uz cestu Blato – Prigradica.
U tom smislu otkupile su 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.
Javna nabava za izvoñenje radova provedena je u srpnju ove godine, te prema
najpovoljnijoj ponudi ukupna cijena izvoñenja radova iznosi 2.440.399,00 kuna sa PDV-om.
Prema zbroju početnih troškova i procijenjenim troškovima izvoñenja radova, ukupni
iznos potreban za proširenje groblja iznosi 2.600.899,00 kuna.
U prvoj polovini ove godine utrošeno je 1.168,00 kuna za vodni doprinos.
Izrañena je kompletna projektna dokumentacija i ishoñena je potvrda na glavni
projekt.
10. Sanacija krovišta tržnice u Blatu
Općina Blato je u ovoj godini planirala 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 je iz svog Proračuna za 2013. godinu izdvojila
300.000,00 kuna.
Javna nabava za izvoñenje radova provedena je u rujnu ove godine, te je izvršen
odabir najpovoljnije ponude sa ukupnim iznosom od 205.618,75 kuna, što će se financirati u
drugoj polovici ove godine.
11. Vodoopskrba Črnja Luka - Žajkova
Realizaciju vodoopskrbe Črnja Luka - Žajkova provodi Vodovod d.o.o. Blato.
Ukupna vrijednost izvoñenja radova i stručnog nadzora ove investicije iznosi
2.668.653,44 kuna sa PDV-om.
Ovaj projekt obuhvaća polaganje cjevovoda profila 150 mm od ductil cijevi na dionici
Črnja Luka – Žajkova u ukupnoj duljini od 2.650,00 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 prvoj polovici ove godine Općina Blato je ovu investiciju financirala sa iznosom od
167.849,00 kuna, dok će se ostatak financirati do kraja ove godine.
12. 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 ishoñeno 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 dvije 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

18. listopada 2013. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 8

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 ovoj godini planirana su sredstva za nastavak ove investicije u iznosu od 1.000.000,00
kuna, meñutim od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, do sada nam
nisu odobrena sredstva za nastavak ove investicije.
13. 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 u Proračunu
Općine Blato za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 130.000,00 kuna, meñutim u
prvoj polovici ove godine nije došlo do realizacije izrade ovog elaborata.
14. 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 je u ovoj godini planirala
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 ovoj godini osigurana su sredstva u iznosu od 45.000,00 kuna,
meñutim nije došlo do realizacije ove investicije.
15. 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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FINANCIRANJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO u
razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine
Realizacija ovog Programa ovisi najvećim dijelom o mogućnostima ishoñenja sredstava iz
Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja dati pregled po izvorima
sredstava.
R.b Naziv investicije
r
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

Planirano za
2013.

Ostvareno od Izvori financiranja
01. 01. do 30.
06. 2013.

56.000,00

645.000,00

Općina Blato

36.116,00

142.000,00

Općina Blato

Općina Blato

*30.740,00 Eko d.o.o

4.840.000,00 2.375.095,00
13.092,00

Općina Blato
IPARD program i kreditna
sredstva

5.

Sanacija deponija Sitnica

6.

Izrada Izmjena i dopuna
PPUO Blato

50.000,00

46.375,00 Općina Blato

7.

Ureñenje nerazvrstanih cesta

20.000,00

1.091,00 Općina Blato

8.

Rješavanje imovinsko
pravnih poslova za NPKL

250.000,00

Općina Blato

9.

Proširenje groblja Svetog
Križa u Blatu

1.540.000,00

10. Sanacija krovišta tržnice

300.000,00

11. Vodoopskrba Črnja Luka Žajkova

280.000,00

Općina Blato

1.168,00 Općina Blato i grañani
Općina Blato
167.849,00

Općina Blato

12. Odvodnja oborinskih voda iz 1.000.000,00
centra Blata

Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova Europske
unije

13. Elaborat kanalizacije za
južnu i sjevernu obalu

130.000,00

Općina Blato

14. Postavljanje ograde uz

45.000,00

Općina Blato
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igralište za male športove u
Blatu
15. Rješavanje imovinsko
pravnih poslova uz ŽC6223
na istočnom dijelu mjesta
Blata

*

Ukupno Općina Blato

8.298.000,00 2.640.786,00

Ukupno drugi izvori
financiranja

1.000.000,00

Projekti koji se nisu financirali putem Proračuna Općine Blato, te nisu uvršteni u zbroj.
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I OPSEG RADOVA ODRŽAVANJA UREĐENOG
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2013. GOD.
1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA:
Ručno i strojno pometanje javnih površina u središtu mjesta, prikupljanje i odvoz i
deponiranje komunalnog otpada, nabavka spremnika za komunalni otpad i pranje spremnika
za komunalni otpad u mjestu Blatu, odvoz glomaznog otpada (svakog 15. u mjesecu),
izdvojeno skupljanje otpada (papir, karton, otpadna ulja, otpadne gume, automobilske
olupine, otpadne baterije i akumulatori) i održavanje odlagališta „Sitnica“ vršilo se redovno
prema «Planu i programu EKO-a d.o.o.».
Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

615.000,00 kn

1. Općina Blato
2. Eko d.o.o.

390.000,00 kn
225.000,00 kn

63 %
37 %

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA:
Redovito se vršilo održavanje javno- prometnih površina, održavanje i upravljanje ribarnicom
i tržnicom, klupa i prometnih znakova u smislu bojanja i zamjene drvenih elemenata, te
zamjena dotrajalih i uništenih i postavljanje novih prometnih znakova, te vodoravno
obilježavanje pješačkih prijelaza, parkirnih mjesta, izrada i postavljenje stupića za nesmetan
prolaz pješaka i sl. Izvršeno je pražnjenje septičkih jama iz stambeno-poslovne zgrade u Ul.
br. 1.

Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

41.500,00 kn

1. Općina Blato
2. Eko d.o.o.

24.000,00 kn
17.500,00 kn

58 %
42 %

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.
Zbog izgaranja pumpe u fontani, ista je zamjenjena novom, te je obojano dno fontane.
Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

88.710,00 kn

1. Općina Blato

88.710,00 kn

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

Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

200.000,00 kn

1. Općina Blato

200.000,00 kn

100 %

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

20.750,00 kn

1. Hrvatske vode

15.750,00 kn

76 %

2. Općina Blato

5.000,00 kn

24 %

6. ODRŽAVANJE GROBLJA:
Temeljem „Odluke o groblju“ i “ Plana i programa Eko-a d.o.o. za 2011. god.“ na groblju su
se uz redovno održavanje vršili ukopi (23), prijenosi posmrtnih ostataka (1) i čišćenja
grobova(1). Čišćenje „Starog groblja“ vršilo se pred „Uskrs“ i blagdan „Svih svetih“.
Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

30.000,00 kn

1. Eko d.o.o.

30.000,00 kn

100 %

7. SANACIJA ODLAGALIŠTA «SITNICA»
Na temelju dodatka ugovora sa «Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost“
potrebno je do kraja godine izraditi novu geodetsku podlogu i novelaciju projekta, kako bi se
slijedeće godine krenulo sa javnim nadmetanjem za sanaciju odlagališta.

8. OSTALO ODRŽAVANJE:
Pod ostalim održavanjem podrazumijevamo: održavanje plaža ; najam hale za izdvojeno
skupljanje otpada, nabavka i popravak dekorativnih elemenata za blagdansko ukrašavanje;
nabavka košarica za sitni otpad i najam auto košare.
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Vrijednost radova:
Izvori financiranja:
1. Općina Blato
2. Eko d.o.o.

VRSTE ODRŽAVANJA

55.000,00 kn

40.000,00 kn
15.000,00 kn

73 %
27 %

VISINA SREDSTAVA
U KN
390.000,00
225.000,00
24.000,00
17.500,00

1.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNE
POVRŠINE

2.

ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA

3.

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH
POVRŠINA

88.710,00

4.
5.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH
KANALA

6.

ODRŽAVANJE GROBLJA

200.000,00
15.750,00
5.000,00
30.000,00

7.

OSTALO ODRŽAVANJE

UKUPNO:

40.000,00
15.000,00
747.710,00
287.500,00
15.750,00

SVEUKUPNA

VRIJEDNOST
PROGRAMA

Broj 8

1.050.960,00

IZVORI
FINANCIRANJA
OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.
OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.
OPĆINA BLATO
OPĆINA BLATO
HRVATSKE VODE
OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.
OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.
OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.
HRVATSKE VODE
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA
PODRUČJU OPĆINE BLATO za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine
1. UVOD
Za javne potrebe u kulturi na području općine Blato za razdoblje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2013. godine izdvojeno je 265.915,00 kuna. Sredstvima se sufinancirao rad Narodne
knjižnice Blato, rad Blatskih fižula-ustanove u kulturi, programi kulturnih društava i udruga,
te dio sredstava za investicijska ulaganja u objekte i opremu u kulturi.
Sva sredstava potrebna za financiranje javnih potreba u kulturi u prvih šest mjeseci
2012. godine osigurana su iz Proračuna Općine Blato.
2. REALIZACIJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA PRVIH ŠEST
MJESECI 2013. GODINE

2.1 Rad ustanova i djelatnosti u temeljnoj kulturi
U financiranju rada Narodne knjižnice Blato za prvih šest mjeseci 2013. godine
izdvojena su sredstva u iznosu od 93.497,00 kuna, i to:
- sredstva za plaće djelatnica

69.375,00 kuna;

- sredstva za materijalne troškove

10.214,00 kuna;

- nabavka knjižne grañe

12.754,00 kuna;

- nabavka opreme

1.154,00 kuna.

U financiranju redovnog rada ustanove u kulturi «Blatski fižuli» za prvih šest mjeseci
2013. godine izdvojena su sredstva u iznosu od 86.323,00 kuna, i to:
- sredstva za plaću djelatnice
- materijalni troškovi
- kulturne manifestacije

28.400,00 kuna;
7.811,00 kuna;
50.112,00 kuna

Od kulturnih manifestacija održano je: „Tjedan Blata“ (Prvi glas Blata, izložbe,
predstavljanje knjiga, športski turniri, koncerti, primanja itd) i „Omiški festival“ (večer
popularnih skladbi na kojem se natjecala 13 dalmatinskih klapa). Sredstva su utrošena za:
promidžbu,informiranje, ugovore o najmu sudionika, nagrade, reprezentaciju i tekuće
rashode)
2.2. Kulturna dogañanja
Za kulturna dogañanja, manifestacije, projekte i programe u kulturi koji nisu u
organizaciji ili pod pokroviteljstvom Općine Blato, u prvih šest mjeseci 2013. godine Općina
Blato je izdvojila 621,00 kunu.
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2.3. Financiranje programa kulturnih društava
Za djelovanje kulturnih društava u Blatu u prvih šest mjeseci 2013. godine Općina
Blato izdvojila je ukupno 83.974,00 kuna. Struktura dodijeljenih sredstava je sljedeća:
- VU «Kumpanija»

19.491,00 kuna;

- HGSU «Petar Milat»

1.883,00 kuna;

- Narodna glazba Blato

- kuna;

- HGU «Sveta Vincenca»

6.500,00 kuna;

- Matica hrvatska-ogranak Blato

- kuna;

- Župni zbor

- kuna;

- Društvo prijatelja «Vino u tradiciji življenja»

- kuna;

- Radio Blato

53.100,00 kuna;

- Blatska udruga mladih «Bum»
- ULIPUK

-

kuna;

3.000,00 kuna .

2.4. Izdavaštvo i informiranje
Za potrebe izdavaštva i informiranja u prvoj polovini 2013. godine Općina Blato iz
Proračuna izdvojila je ukupno 1.500,00 kuna.
2.5. Investicijska ulaganja u objekte i grañu u kulturi
Za potrebe investicijskog ulaganja u objekte i opremu u kulturi iz Proračuna Općine
Blato za prvih šest mjeseci 2013. nije izdvajala financijska sredstva.
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TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I IZDVOJENIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA PRVIH ŠEST MJESECI 2013. GODINE

NAZIV PROGRAMA

TEMELJNA KULTURA

PLANIRANO ZA
2013. GODINU

IZDVOJENO U
PRVIH 6
MJESECI

538.000,00

179.820,00

215.000,00

93.497,00

323.000,00

86.323,00

Narodna knjižnica Općine Blato

PROGRAMI KULTURNIH
UDRUGA I DRUŠTAVA

IZDAVAŠTVO I
INFORMIRANJE

Proračun Općine
Blato i
Dubrov.neretv.
županija

Blatski fižuli-ustanova u kulturi

KULTURNA DOGAĐANJA

IZVORI
SREDSTAVA

7.000,00

621,00

Proračun Općine
Blato

188.000,00

83.974,00

Proračun Općine
Blato

5.000,00

1.500,00

Proračun Općine
Blato

INVESTICIJSKA ULAGANJA U
OBJEKTE I GRAĐU U
KULTURI
-Obnova starohrvatskih crkvica

97.000,00
22.000,00
60.000,00

-Arheološka baština Kopila
- Izrada spomenika Domovinskog
zajedništva
SVEUKUPNO:

15.000,00

835.000,00

-

Proračun Općine
Blato

-

265.915,00

Proračun OB i
Dub.-ner. župan.
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU I
OBRAZOVANJU NA PODRUČJU OPĆINE BLATO
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine
1. UVOD
Odgoj i obrazovanje djece i mladeži u Općini Blato organizirano je kroz sljedeće
segmente:
-

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

Programom javnih potreba u odgoju i obrazovanju obuhvaćeni su svi segmenti
obrazovanja, te investicijska ulaganja u opremu i objekte vezane za odgoj i obrazovanje.
Programom je planirano da se u 2013. godini za potrebe odgoja i obrazovanja izdvoji
890.000,00 kuna, dok je u prvih šest mjeseci 2013. godine za realizaciju Programa javnih
potreba u odgoju i obrazovanju Općina Blato ukupno izdvojila 360.300,00 kuna.
2. REALIZACIJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU I
OBRAZOVANJU NA PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA RAZDOBLJE OD 01.
SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2013. GODINE
2.1. Program u predškolskom odgoju i obrazovanju
U predškolskom odgoju i obrazovanju Općina Blato u prvih šest mjeseci 2013. godine
sufinancirala je rad Dječjih vrtića koje je polazilo 126 djece u dobi od 6 mj. do 6,6 godina, te
je za taj program izdvojila iznos od 254.000,00 kuna i to:
- Dječji vrtić «Blato»

u iznosu od

190.000,00 kuna;

- Dječji vrtić «Marija Petković»

u iznosu od

64.000,00 kuna.

2.2. Program u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju
U prvoj polovini 2013. godine Općina Blato podržala je različite programe Osnovne
škole Blato koju je polazilo 284 učenika u osam razreda i 16 odjeljenja i Srednje škole Blato
koju je polazilo 177 učenika u 11 odjeljenja.
Temeljem zahtjeva, Općina Blato isplatila je ukupno za prvih šest mjeseci 2013.
godine Osnovnoj školi Blato uplatila 12.500,00 kuna.
Za Školski sportski klub Osnovne škole Blato u prvoj polovini 2013. godine isplaćeno
je 1.500,00 kuna. Ovaj klub okuplja stotinjak dječaka i djevojčica Osnovne škole Blato od 1.
do 8. razreda u više športskih grupa (atletika, gimanstika, mali nogomet, košarka, stolni tenis,
šah te Univerzalna športska škola) koji sudjeluju na školskim, županijskim, regionalnim i
državnim natjecanjima.
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2.3. Program u glazbenom obrazovanju djece i mladeži
Za realizaciju ovog dijela programa Općina Blato u prvih šest mjeseci 2013. godine
izdvojila je 9.000,00 kuna. Osnovnu glazbenu školu polazi 64 učenika u 6 razreda, dok je 25
učenika upislao malu školu glazbe. Takoñer djeluje mali zbor OGŠ i zbor „Cvrčak“. Rad
škole kao mentorska škola nadzire Umjetnička škola Luke Sorkočevića iz Dubrovnika čiji
profesori sudjeluju u ispitnim komisijama,
2.4. Program u visokoškolskom obrazovanju
Sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata Općina Blato je u
prvih šest mjeseci 2013. godine stipendirala studente prema kriteriju Liste prvenstva i
najboljeg učenika Srednje škole Blato, te je za realizaciju ove mjere izdvojeno 83.300,00
kuna. Ukupno su stipendirana 19 studenata.
TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I IZDVOJENIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU ZA PRVIH ŠEST
MJESECI 2013. GODINE
PROGRAM

PROGRAMI PREDŠKOLSKOG
ODGOJA I OBRAZOVANJA

PLANIRANO

IZDVOJENO

ZA 2013. GODINU

OD 01.01. - 30.06.
2013 GODINE

607.000,00

254.000,00

- Dječji vrtić»Blato»

445.000,00

190.000,00

- Dječji vrtić «M. Petković»

162.000,00

64.000,00

92.000,00

14.000,00

74.000

12.500,00

6.000,00
12.000,00

1.500,00
-

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

18.000,00

9.000,00

173.000,00

83.300,00

890.000,00

360.300,00

IZVORI
SREDSTAVA

Proračun Općine
Blato

Proračun Općine
Blato

Proračun Općine
Blato
Proračun Općine
Blato

Proračun
Općine Blato
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA
PODRUČJU OPĆINE BLATO
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine
1. UVOD
Za javne potrebe u sportu na području općine Blato za razdoblje od 01. siječnja do 30.
lipnja 2013. godine iz Proračuna je izdvojeno 227.400 kuna. Sredstva se odnose na
investicijsko ulaganje u sportske objekte i opremu, te na financiranje djelovanja sportskih
društava preko Zajednice športskih udruga Općine Blato, i to:
-

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

2. REALIZACIJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA PRVIH
ŠEST MJESECI 2013. GODINE
2.1. Djelovanje sportskih društava
Za djelovanje sportskih društava u prvoj polovini 2013. godine iz Proračuna
Općine Blato izdvojeno je ukupno 177.400,00 kuna. Struktura izdvojenih sredstava je
sljedeća:
- BŠK «Zmaj»
- GU «Hrvatski sokol»
- ŠRU «Pagar»
- ŠK «Blato»
-HPD «Spivnik»
- Vaterpolo klub «Tornado»
- LU «Jastreb»

170.100,00 kuna;
4.000,00 kuna;
- kuna;
3.300,00 kuna;
- kuna;
- kuna;
- kuna.

2.2. Djelovanja i dogañanja u sportu za vrijeme manifestacija pod
pokroviteljstvom Općine Blato i promicanje sporta meñu mladima
U prvih šest mjeseci 2013. godine nije bilo zahtjeva za financiranje djelovanja
dogañanja u sportu za vrijeme manifestacija pod pokroviteljstvom Općine Blato.
2.3. Organizacija memorijalnog turnira u spomen na Želimira Žanetića
U prvih šest mjeseci nije bilo zahtjeva jer se turnir organizira u listopadu tekuće
godine.
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2.4. Udruga «Igre otoka svijeta»
Općina Blato sudjelovala je na 17. po redu Igrama otoka svijeta - Korčula koje su
se održale od 21. do 25. svibnja 2013. godine na Korzici, te je za prvih šest mjeseci 2013.
godine izdvojila 50.000,00 kuna.

3. KAPITALNI PROJEKTI
•

Športska dvorana

U prvih šest mjeseci 2013. godine nije bilo izdvajanja iz Proračuna za športsku dvoranu.
•

Održavanje Doma športova

U prvih šest mjeseci 2013. godine nije bilo izdvajanja iz Proračuna za održavanje
Doma športova.
TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I IZDVOJENIH SREDSTAVA ZA
REALIZACIJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA PRVIH ŠEST
MJESECI 2013. GODINE
NAZIV PROGRAMA

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

PLANIRANO
PROGRAMOM
ZA 2013.
GODINU

IZDVOJENO U
PRVIH ŠEST
MJESECI 2013.

341.000,00

177.400,00

Proračun Općine
Blato

5.000,00

-

Proračun Općine
Blato

5.000,00

Proračun Općine
Blato

50.000,00

KAPITALNI PROJEKTI

15.000,00

- Športska dvorana
-Održavanje športskih objekata

0
15.000,00

UKUPNO

IZVORI
SREDSTAVA

416.000,00

50.000,00

Proračun Općine
Blato

Proračun Općine
Blato

227.400,00

Proračun
Općine Blato
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI NA
PODRUČJU OPĆINE BLATO
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine
1. UVOD
Program zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato donosi se na temelju Zakona o
socijalnoj skrbi (NN 33/12), prema kojemu su jedinice lokalne samouprave u svom proračunu
dužne osigurati financijska sredstva za pružanje pomoći odreñenim kategorijama stanovništva
koji udovoljavaju kriterijima navedenim u Programu zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato.
Za 2013. godinu proračunom Općine Blato planirana je za realizaciju Programa
zdravstva i socijalne skrbi, u iznosu od 725.000,00 kuna, dok je iz Proračuna Općine Blato za
prvih šest mjeseci 2013. godine ukupno izdvojeno 203.364,00 kune.
2. REALIZACIJA PRAVA I OBLIKA SOCIJALNE SKRBI U SUSTAVU
PROGRAMA ZDRAVSVA I SOCIJALNE SKRBI OPĆINE BLATO ZA
RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2013. GODINE
A) Zaštita djece i mladeži

149.140,00 kuna.

2.1.

Olakšice i oslobañanja od plaćanja smještaja djece u predškolske ustanove
Sredstva utrošena za olakšice i oslobañanja od plaćanja smještaja djece u
Dječji vrtić «Blato» i Dječji vrtić Marija Petković iznose 15.550,00 kuna.

2.2.

Jednokratne novčane pomoći
Općina Blato je u prvoj polovini 2013. godine isplatila jednokratne pomoći
mladeži u iznosu od 7.029,00 kuna.
- pomoć obiteljima i kućanstvima
- jednokratne novčane pomoći

3.000,00 kuna
4.029,00 kuna

2.3.

Jednokratne novčane potpore za novoroñenu djecu
Prema dostavljenim zahtjevima roditelja za isplatu naknade za novoroñenu
djecu ( a koji su zahtje u prvih šest mjeseci 2013. godine ukupno je iz
Općinskog Proračuna isplaćeno 114.125,00 kuna (za 22 djece). Sukladno
mjerama Programa zdravstva i socijalne skrbi za potpore novoroñenoj djeci za
prvo dijete u obitelji isplaćuje se jednokratna naknada od 5.000,00 kuna, a za
drugo dijete 10.000,00. Za treće dijete naknada iznosi 60.000,00 kuna, za
četvrto i svako daljnje 72.000,00 kuna. Naknade se isplaćuju u godišnjim
ratama.

2.4.

Prigodni poklon za Božićne blagdane
Prigodom Božićnih i novogodišnjih blagdana podijeljeni su darovi djeci do 10.
godina za što je iz Proračuna Općine Blato izdvojeno 12.436,00 kuna.
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22.126,00 kuna.

Pomoć za stanovanje
Na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb, u prvoj polovini 2013. godine
Općina Blato sudjelovala je u pružanju pomoći u podmirenju troškova
stanovanja korisnicima pomoći za uzdržavanje, u ukupnom iznosu od 8.338,00
kuna.

2.6.

- pomoć u podmiri troškova

4.338,00 kuna

- najamnina

4.000,00 kuna

Uvećani oblik pomoći za uzdržavanje
U prvih šest mjeseci 2013. godine nije bilo zahtjeva za isplatu uvećanog oblik
pomoći za uzdržavanje korisnicima pomoći za uzdržavanje Centra za socijalnu
skrb Korčula.

2.7.

Jednokratne novčane pomoći
Na temelju podnesenih zahtjeva Općinski načelnik odobrio je za prvih šest
mjeseci 2013. godine jednokratne novčane pomoći obiteljima, starijima,
bolesnima i invalidnim osobama (u obliku novčane pomoći ili podmirenjem
priloženih računa), a koji imaju prebivalište na području Općine Blato, ukupno
u iznosu od 13.788,00 kuna.
C)

2.8.

Financiranje udruga i društava

32.098,00 kuna.

«Vincenca» Humanitarna udruga osoba s posebnim potrebama
Općina Blato u proteklih šest mjeseci 2013. godine izdvojila je 32.098,00 kuna
za Humanitarnu udrugu osoba s posebnim potrebama «Vincenca» koja su
utrošena za plaću djelatnice na pola radnog vremena, materijalne rashode i
energiju te plaćanje najamnine za prostor.

2.9.

- najamnina

6.060,00 kuna

- mat.rash.i energ.

1.900,00 kuna

- plaća djelatnice

24.138,00 kuna

Potpore Savjetovalištu, udrugama i programima koji se bave problemom
ovisnosti
Za realizaciju Programa borbe protiv ovisnosti na području Općine Blato i za
rad Savjetovališta za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u Blatu, iz
Općinskog proračuna u prvih šest mjeseci 2013 nisu izdvojena sredstva.

2.10.

Udruga umirovljenika
U prvih šest mjeseci 2013. godine nije podnesen zahtjev Općini Blato za
isplatu sredstava Udruzi umirovljenika.
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Crveni križ – Gradsko društvo Korčula
U prvih šest mjeseci 2013. godine nije bilo zahtjeva za isplatu sredstava iz
Općinskog proračuna za Crveni križ-Gradsko društvo Korčula, kao ni za Klub
dobrovoljnih davatelja krvi.

2.12.

Udruga slijepih Dubrovačko-neretvanske županije
U prvih šest mjeseci 2013. godine nije podnesen zahtjev za isplatu sredstava
Udruzi slijepih Dubrovačko-neretvanske županije.

2.13.

Udruga gluhih i nagluhih
U prvih šest mjeseci 2013. godine nije podnesen zahtjev za isplatu sredstava
Udruzi gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije.

2.14.

Liga protiv raka Korčula –Pelješac
U prvih šest mjeseci 2013. godine nije podnesen zahtjev za isplatu sredstava
iz općinskog proračuna Ligi protiv raka Korčula-Pelješac.

2.15.

Hrvatska Gorska Služba Spašavanja
U prvih šest mjeseci 2013. godine nije podnesen zahtjev za isplatu sredstava
iz općinskog proračuna HGSS.

2.16.

Dom zdravlja dr. Ante Franulović
U prvih šest mjeseci 2013. godine nije podnesen zahtjev za isplatu sredstava iz
općinskog proračuna Dom zdravlja dr. Ante Franulović.
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TABELARNI PRIKAZ REALIZACIJE PROGRAMA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE
SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA PRVIH 6 MJESECI 2013.

PROGRAM

PLANIRANO

IZDVOJENO

ZA 2013.

U PRVIH 6 MJ

ZAŠTITA MLADEŽI

IZVORI
SREDSTAVA
Proračun
Općine Blato

464.000,00

149.140,00

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

30.000,00

15.550,00

Proračun
Općine Blato

22.000,00

7.029,00

3. Jednokratne novčane
potpore za novoroñenu djecu

400.000,00

Proračun
Općine Blato
Proračun

4.Prigodni poklon
Božićne blagdane

bon

114.125,00

Općine Blato
za

ZAŠTITA OBITELJI I
STARIJIH OSOBA

12.000,00

12.436,00

Proračun
Općine Blato

85.000,00

22.126,00

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

21.000,00

8.338,00

6. Uvećani oblik pomoći za
uzdržavanje

7.000,00

-

7. Jednokratne novčane
pomoći

57.000,00

Proračun O.B.
Proračun Općine
Blato
Proračun
Općine Blato

13.788,00

Proračun
Općine Blato

176.000,00

32.098,00

Proračun Općine
Blato

10. Vincenca Udruga osoba s
posebnim potrebama

75.000,00

32.098,00

Proračun

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

2.000,00

12. Crveni križ - GD Korčula

18.000,00
12.000,00

-

1.000,00

-

FINANCIRANJE UDRUGA
I DRUŠTAVA

Klub dobrovoljnih davatelja
krvi
13. Udruga slijepih

Općine Blato
-

Proračun
Općine Blato
Proračun OB

Proračun
Općine Blato

14. Udruga gluhih i nagluhih

1.000,00

-

Proračun OB

15. Liga protiv raka Korčula-

5.000,00

-

Proračun OB
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Pelješac
16. Udruga umirovljenika

2.000,00

-

Proračun
Općine Blato

17. HGSS

5.000,00

-

Proračun Općine
Blato

18. Dom zdravlja dr. Ante
Franulović

55.000,00

-

Proračun OB

725.000,00

203.364,00

UKUPNO

Proračun OB

18. listopada 2013. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 8

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

