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OPĆINSKO VIJEĆE:
1) Na temelju članka 8. Zakona o savjetima mladih (NN 23/07), članka 28. Statuta
Općine Blato (Sl. gl. 5/09, 3/13 i 9/13- pročišćeni tekst) i članka 6. Odluke o osnivanju
Općinskog savjeta mladih Općine Blato (Sl. gl. 9/09), Općinsko vijeće Općine Blato, na
svojoj 8. sjednici održanoj 14. travnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru članova Općinskog savjeta mladih Općine Blato
Članak 1.
Za članove Općinskog savjeta mladih Općine Blato imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Petra Žanetić, 48. ul. br. 13, Blato
Mario Telenta, 103. ul. br. 3, Blato
Ana Marija Vrbatović, 86. ul. br. 9/3, Blato
Ivan Surjan, 103. ul. br. 5/1, Blato
Marin Stric Ančić, 53. ul. br.4, Blato
Ivan Gavranić, 97. ul. br. 8/3, Blato
Tončica Govorko, Karbuni 72, Blato
Članak 2.

Rok za konstituiranje je 30 dana od dana izbora članova Općinskog savjeta mladih
Općine Blato. Konstituirajuću sjednicu saziva Općinski načelnik i njome predsjedava do
izbora predsjednika Savjeta mladih.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Blato“.

KLASA: 023-05/14-01/14
URBROJ: 2138/02-01-14-1
Blato, 14. travnja 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
prof. Tonći Padovan.,v.r.

1

14. ožujka 2014. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 2

2) Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN
158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 6. (NN 36/04, 63/08 i 133/13) i članka 88.
Statuta Općine Blato (SG 5/09, 3/13 i 9/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Blato,
na svojoj 8. sjednici dana 14. travnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
I.
Razrješuje se Sandra Marinović, dipl.iur., pročelnik Upravnog odjela za opće poslove,
upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti, dužnosti člana Vijeća za davanje
koncesijskog odobrenja.
II.
Imenuje se Mario Marinović, dipl.iur., v.d. pročelnika Upravnog odjela za opće poslove,
upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti, za člana Vijeća za davanje
koncesijskog odobrenja.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Blato“.

KLASA: 023-05/14-01/15
URBROJ: 2138/02-01-14-1
Blato, 14. travnja 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
prof. Tonći Padovan, v.r.
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3) Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i
127/10), Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i
spašavanja (NN 30/14) i članka 28. Statuta Općine Blato (SG 5/09, 3/13 i 9/13 – pročišćeni
tekst) Općinsko vijeće Općine Blato na svojoj 8. sjednici održanoj dana 14. travnja 2014.
godine donijelo je
Odluku
o usvajanju Plana zaštite i spašavanja
Članak 1.
Donosi se Plan zaštite i spašavanja Općine Blato.
Sastavni dio Plana zaštite i spašavanja je Plan civilne zaštite Općine Blato.
Članak 2.
Planovi iz članka 1. sastavni su dio ove Odluke.
Članak 3.
Plan zaštite i spašavanja sukladno metodologiji za izradu sadrži:
1. Upozoravanje,
2. Pripravnost, mobilizacija (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga,
3. Mjere zaštite i spašavanja,
4. Plan civilne zaštite
5. Grafički dio Plana zaštite i spašavanja.
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o usvajanju Plana zaštite i
spašavanja (SG 2/11).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine
Blato".
KLASA: 023-05/14-01/16
URBROJ: 2138/02-01-14-1
Blato, 14. travnja 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
prof. Tonći Padovan, v.r.

3

14. ožujka 2014. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 2

4) 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 8. sjednici održanoj dana 14. travnja
2014. godine donosi
Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapreñenja
zaštite od požara Općine Blato za 2013. godinu
Općina Blato je po Godišnjem provedbenom planu u 2013. godini provela slijedeće radnje:
-

Na prevenciji prošlogodišnje 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
vodilo 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. ustrojena je motriteljsko dojavna služba u suradnji sa
šumarijom Blato na osmatračnici Petrov vrh.

-

Kroz mjesec svibanj vršila 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 vršilo 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 vršilo do 1. lipnja u suradnji
sa DVD Blato osigurala 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 puteva 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 2013. godinu za gore navedene aktivnosti osigurala 360.000,00
kn.

KLASA: 023-05/14-01/17
URBROJ: 2138/02-01-14-1
Blato, 14. travnja 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
prof.Tonći Padovan, v.r.
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5) 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 8. sjednici održanoj dana 14. travnja
2014. godine donijelo je
Godišnji provedbeni plan unapreñenja zaštite od požara
Općine Blato za 2014. godinu
I.
Godišnji provedbeni plan unapreñenja zaštite od požara Općine Blato za 2014. 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, 55/94 i 142/03) 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 te zadovoljavati slijedeće uvjete:
• 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.
5
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U uvjetima smještaja i gradnje za svaku namjenu treba ugraditi mjere zaštite od požara
u vidu minimalnih udaljenosti izmeñu susjednih zgrada, uvjeta smještaja spremnika
ukapljenog naftnog plina i sl.
Prilikom projektiranja i izvoñenja treba primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti od
požara i posebnih propisa iz zakonske regulative oblasti zaštite od požara.
U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne grañevine, grañevina mora biti
udaljena od susjednih grañevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u
obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala
grañevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima grañevina i dr. da se požar neće
prenijeti na susjedne grañevine ili mora biti odvojena od susjednih grañevina
požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 min., koji u slučaju da grañevina ima
krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 min.)
nadvisuje krov grañevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste
vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod krovišta, koji mora biti od negorivog
materijala najmanje na dužini konzole.
Osigurati vatrogasne prilaze do svih zona po planiranim javnim prometnim
površinama čime će biti omogućen pristup do svake grañevne čestice. Kod
projektiranja internih prometnica obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji
imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u
skladu s odredbama posebnih propisa iz zakonske regulative u oblasti zaštite od
požara.
Kod projektiranja grañevina radi veće uniformiranosti u odabiru mjera zaštite od
požara, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera zaštite od požara
kao sastavnog dijela projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati numeričku
metodu TVRB 100 ili neku drugu opće priznatu metodu.
Kod gradnje i projektiranja visokih objekata obvezno primijeniti Pravilnik o tehničkim
normativima za zaštitu visokih objekata od požara.
Prilikom projektiranja ugostiteljskih objekata potrebno je poštivati i odredbe
Pravilnika o zaštiti ugostiteljskih objekata.
Treba izgraditi Planom odreñene cjevovode za potrebne količine vode za gašenje
požara, a prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava obvezna je
izgradnja hidrantske mreže u skladu s odredbama posebnih propisa iz zakonske
regulative oblasti zaštite od požara.
U slučaju planiranja skladišta i postrojenja zapaljivih tekućina i plinova, te eksploziva,
potrebno je pridržavati se pozitivnih hrvatskih propisa.
Obvezno obratiti pažnju na to da se na mjestima i trasama kuda prolaze dalekovodi ne
dopusti gradnja objekata.
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 114/12)
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
6

14. ožujka 2014. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 2

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
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 2014. godinu.

7

14. ožujka 2014. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 2

XV.
Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Blato“.

KLASA: 023-05/14-01/18
URBROJ: 2138/02-01-14-1
Blato, 14. travnja 2014. godine
Općinsko vijeće
Predsjednik
prof. Tonći Padovan, v.r.
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6) Na temelju članka 88. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09, 3/13 i 9/13- pročišćeni
tekst) i članka 24. Odluke o javnim priznanjima Općine Blato (Sl. gl. 1/95 i 2/95) Općinsko
vijeće Blato na svojoj 8. sjednici održanoj 14. travnja 2014. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o dodjeli Zlatnog grba
Općine Blato

I.

Dodjeljuje se Zlatni grb Općine Blato kao skupno priznanje crkovinarima Župe Svih
Svetih Blato koji su svoju dužnost crkovinara obavljali do 2012. godine: Petru
Donjerkoviću, Jurju Petkoviću, Nikoli Bačiću i Ivanu Šeparoviću kao znak zahvalnosti
za njihov dugogodišnji rad na očuvanju vjerskih običaja, skrbi o imovini župe i
ustrajnosti u služenju župi, te za odanost u čuvanju istinskih vrijednosti svoga kraja i
svojih sugrañana;

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 2014. godine.

III.

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

KLASA: 023-05/14-01/19
URBROJ: 2138/02-01-14-1
Blato, 14. travnja 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
prof. Tonći Padovan, v.r.
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7) Na temelju članka 88. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09, 3/13 i 9/13- pročišćeni
tekst) i članka 24. Odluke o javnim priznanjima Općine Blato (Sl. gl. 1/95 i 2/95) Općinsko
vijeće Blato na svojoj 8. sjednici održanoj 14. travnja 2014. godine, donijelo je

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

I.

Dodjeljuje se Zlatni grb Općine Blato Konstruktor – Hotini d.o.o. iz Blata kao skupno
priznanje u znak zahvalnosti generacijama blatskih grañevinara koji su u proteklih 60
godina od osnutka tvrtke doprinijeli gospodarskom i društvenom napretku Blata
svojim radom na brojnim projektima, a posebno na trajnom radu u osposobljavanju i
poučavanju mladih u grañevinarstvu.

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 2014. godine.

III.

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

KLASA: 023-05/14-01/20
URBROJ: 2138/02-01-14-1
Blato, 14. travnja 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
prof. Tonći Padovan, v.r.
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8) Na temelju članka 88. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09, 3/13 i 9/13- pročišćeni
tekst) i članka 24. Odluke o javnim priznanjima Općine Blato (Sl. gl. 1/95 i 2/95) Općinsko
vijeće Blato na svojoj 8. sjednici održanoj 14. travnja 2014. godine, donijelo je

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

I.

Dodjeljuje se Srebrni grb Općine Blato dr.sc. Dinku Radiću kao pojedinačno priznanje
za izuzetan doprinos za znanstveno-istraživački rad na istraživanju povijesti Blata i
izdavanju publikacija o povijesti Blata.

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 2014. godine.

III.

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

KLASA: 023-05/14-01/21
URBROJ: 2138/02-01-14-1
Blato, 14. travnja 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
prof. Tonći Padovan, v.r.
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9) Na temelju članka 88. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09, 3/13 i 9/13- pročišćeni
tekst) i članka 24. Odluke o javnim priznanjima Općine Blato (Sl. gl. 1/95 i 2/95) Općinsko
vijeće Blato na svojoj 8. sjednici održanoj 14. travnja 2014. godine, donijelo je

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

I.

Dodjeljuje se Srebrni grb Općine Blato HGU Sv. Vincenci iz Blata kao skupno
priznanje za doprinos u promicanju glazbene kulture i obogaćivanju kulturnog i
vjerskog identiteta Blata.

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 2014. godine.

III.

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

KLASA: 023-05/14-01/22
URBROJ: 2138/02-01-14-1
Blato, 14. travnja 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
prof. Tonći Padovan, v.r.
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OPĆINSKI NAČELNIK:

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 340-01/14-01/2
URBROJ: 2138/02-01-14-1
Blato, 2. travnja 2014. godine

1) Temeljem članka 10., 11. i 12. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03,
100/04, 141/06 i 38/09), članka 5. i 14. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na
pomorskom dobru (NN 36/04, 63/08 i 133/13) i članka 89. Statuta Općine Blato (SG 5/09, 3/13 i 9/13
– pročišćeni tekst) Općinski načelnik Općine Blato donosi
GODIŠNJI PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Blato za 2014. godinu
I.

UVODNE NAPOMENE

Ovim Planom ureñuje se:
1. Plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom,
2. Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom,
3. Popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na području Općine
Blato,
4. Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti pod 3. ove točke.
5. Ostale djelatnosti
Ovaj Godišnji plan usklañen je s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Dubrovačko –
neretvanske županije, u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, u smislu
članka 5. stavak 2. Uredbe o čemu je nadležno tijelo Dubrovačko – neretvanske županije izdalo
potvrdu koja se prilaže uz izvornik ovog Godišnjeg plana.

1. Plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom
U smislu ovog Godišnjeg plana pod redovnim upravljanjem pomorskim dobrom podrazumijeva se
briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi, koju će Općina Blato provoditi putem
Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu
okoliša (komunalnog redara), koordinirano i uz pomoć policije, lučke kapetanije, grañevnog
inspektora i ostalih nadležnih.
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U 2014. godini Općina Blato poduzet će slijedeće mjere na zaštiti i održavanju pomorskog dobra u
općoj uporabi:
a) ureñenje plaže,
b) održavanje čistoće plaža i
c) postavljanje sanitarnih objekata.
2. Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom
A) Sredstva za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom iz toč. 1. ovog Plana
osigurat će se iz slijedećih izvora:
-

iz naknada za koncesijska odobrenja na području Općine Blato,
iz sredstava Proračuna Općine Blato za 2014. godinu,
iz sredstava “EKO” d.o.o.

B) Sredstva predviñena u toč. A. utrošit će se za:
-

ulaganja u turističku infrastrukturu………………………..…………………..86.000,00 kuna
postavljanje kemijskih WC-a …………………………………………………14.000,00 kuna
održavanje čistoće plaža …….……………………………………………….100.000,00 kuna

C) Održavanje javne rasvjete na pomorskom dobru u općoj upotrebi sastavni je dio Proračuna Općine
Blato za 2014. godinu u dijelu ukupnog održavanja javne rasvjete na području Općine Blato.

3. Popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati
na području Općine Blato
A) Na području Općine Blato mogu se obavljati slijedeće djelatnosti navedene u tablici 2.
Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru (NN 36/04, 63/08 i 133/13), za koje je Vijeće za
dodjelu koncesijskog odobrenja dužno odrediti mikrolokaciju na morskoj obali:
a) Iznajmljivanje sredstava
b) Ugostiteljstvo i trgovina
c) Komercijalno-rekreacijski sadržaji
B) Djelatnosti iznajmljivanja sredstava u smislu točke 3. A) pod a= ovog Godišnjeg plana mogu se
obavljati iznajmljivanjem sredstava kako slijedi:
-

brodica na motorni pogon
jedrilica, brodica na vesla
skuter
dječji skuter do 2 kW
sredstvo za vuču s opremom (banana, tuba, guma, skije, padobran i sl.)
daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.
podmornica
pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl.

C) Djelatnost ugostiteljstva i trgovine u smislu točke 3. A) pod b) ovog Godišnjeg plana mogu se
obavljati sredstvima kako slijedi:
-

montažni objekt do 12 m2
pripadajuća terasa objekta
štand (rukotvorine, igračke, suveniri i sl.)
ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled i sl.)
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D) Djelatnost komercijalno-rekreacijskog sadržaja u smislu točke 3. A) pod c) ovog Godišnjeg plana
mogu se obavljati kako slijedi:
-

jumping
aqua park i drugi morski sadržaji
zabavni sadržaji
suncobrani, ležaljke
kulturne, komercijalne, zabavne i sportske priredbe
snimanje komercijalnog programa i reklamiranje
slikanje, fotografiranje

4. Mikrolokacije
Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti utvrñene u toč. 3. B) ovog Plana:
Sredstvo

Mikrolokacija

Kat.čest.zem.

Količina

Brodica na motorni pogon

Prižba

28362/8 k.o. Blato

Po zahtjevu

Gršćica

27474/3 k.o. Blato

Po zahtjevu

Prižba – Prišćapac

28362/162 k.o. Blato

Po zahtjevu

Prižba – Ravno

27737 k.o. Blato

Po zahtjevu

Jedrilica, brod na vesla

Po zahtjevu

Po zahtjevu

Skuter

Prižba

Dječji skuter do 2 kW

Po zahtjevu

Po zahtjevu

Sredstvo za vuču s opremom (banana, Po zahtjevu
tuba, guma, skije, padobran i sl.)

Po zahtjevu

Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i Po zahtjevu, ali:
sl.
1. korištenje izvan prirodnih
plaža 150 metara od obale plaže

Po zahtjevu

Podmornica

Po zahtjevu

Po zahtjevu

Pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl.

Po zahtjevu

Po zahtjevu

28362/8 k.o. Blato

Po zahtjevu

Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti utvrñene u toč. 3. C) ovog Plana:
Sredstvo

Mikrolokacija

Kat.čest.zem.

Količina

Montažni objekti do 12 m2 i sl.

Po zahtjevu

Po zahtjevu

Pripadajuća terasa objekta

Po zahtjevu

Po zahtjevu

Štand (rukotvorine, igračke, suveniri i sl.)

Po zahtjevu

Po zahtjevu

Ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled i sl.)

Po zahtjevu

Po zahtjevu

Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti utvrñene u toč. 3.D) ovog Plana:
Sredstvo

Mikrolokacija

Kat.čest.zem.

Količina

Jumping

Po zahtjevu

Po zahtjevu

Aqua park i drugi morski sadržaji

Po zahtjevu

Po zahtjevu

Zabavni sadržaji

Po zahtjevu

Po zahtjevu

Suncobrani, ležaljke

Po zahtjevu

Po zahtjevu
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Kulturne, komercijalne, zabavne, sportske priredbe

Po zahtjevu

Po zahtjevu

Snimanje komercijalnog programa i reklamiranje

Po zahtjevu

Po zahtjevu

Slikanje, fotografiranje

Po zahtjevu

Po zahtjevu

II.

ZAKLJUČNE ODREDBE

1.
Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom nije obuhvaćeno ovim Planom, a sredstva za
sanaciju pomorskog dobra izvan luka od šteta nastalih izvanrednim dogañajima (oštećenja u
nevremenima, pomorske havarije i dr.) osiguravaju se u skladu s člankom 11. stavak 5. Zakona o
pomorskom dobru i morskim lukama.
2.
Precizne mikrolokacije na pomorskom dobru odreñivat će Vijeće za davanje koncesijskih
odobrenja za svaki konkretni slučaj.
3.
Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja zadržava pravo izdavanja koncesijskih odobrenja na
mikrolokacijama koje nisu predviñene ovim Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na
području Općine Blato prema zahtjevu ukoliko su ispunjeni svi uvjeti sukladno Zakonu o pomorskom
dobru i morskim lukama i Uredbi o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru.
4. Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Općine Blato”.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Šeparović, dipl.ing.
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Izdaje Općina Blato - glavni i odgovorni urednik Mario Marinović
Informacije se primaju u tajništvu Općine Blato, telefoni 020/ 851-041, 851-141
telefax 020/851-241
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