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Godina: XXIII
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Općina Blato, Trg dr. Franje
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List izlazi po potrebi

Sadržaj
OPĆINSKO VIJEĆE:
1.
2.
3.
4.
5.

Odluka o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju EKO-d.o.o. Blato;
Odluka o izradi dopune Prostornog plana ureñenja Općine Blato;
Odluka o imenovanju tri člana Upravnog vijeća Predškolske ustanove „Dječji vrtić Blato“;
Izvješće o stanju u prostoru Općine Blato;
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade i komunalnog doprinosa u
2014. godini;
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u 2014. godini;
7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redarstva za 2014. godinu.

06. ožujka 2015. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 1

«EKO» društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Blato, 32.
ulica 7
1)Temeljem članka 10. stavak 1. podstavak 6. Izjave o osnivanju «EKO» društva za
obavljanje komunalnih djelatnosti s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) Blato, Skupština
Društva (Općinsko vijeće Općine Blato), na svojoj 13. sjednici održanoj 05. ožujka 2015.
godine u Blatu donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju «EKO» društvo za obavljanje komunalnih
djelatnosti s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) Blato
Članak 1.
U Izjavi o osnivanju «EKO» društva za obavljanje komunalnih djelatnosti s ograničenom
odgovornošću (d.o.o.) Blato od 29. travnja 1998. godine mijenja se članak 3. i glasi:
Sjedište Društva je u Blatu, 32. ulica 7.
Članak 2.
Mijenja se članak 4. i glasi:
Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti:
• ureñenje i održavanje parkova, zelenih površina i nasada,
• održavanje i obnova drvoreda lipa,
• ureñenje i održavanje putova, ulica, trgova u mjestu, te naseljima koja pripadaju
Općini Blato,
• dimnjačarski poslovi,
• postavljanje i održavanje blagdanske iluminacije i ukrašavanje mjesta,
• održavanje oglasnih ploča,
• ureñenje i održavanje tržnice i ribarnice za promet na malo kao i organizacija ovog
prostora,
• oporaba otpada,
• druga obrada otpada,
• posredovanje u gospodarenju otpadom,
• prijevoz otpada,
• sakupljanje otpada,
• trgovanje otpadom,
• zbrinjavanje otpada,
• gospodarenje otpadom,
• ispitivanje i analiza otpada,
• održavanje deponija,
• saniranje divljih deponija,
• ureñenje i održavanje javne rasvjete,
• upravljanje grobljem,
• ureñenje i održavanje groblja,
• obavljanje pogrebnih poslova,
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prijevoz pokojnika,
ureñenje o održavanje luka i lučica i pristaništa,
prijevoz putnika i tereta u javnom prometu,
prijevoz tereta u unutarnjem i meñunarodnom cestovnom prometu,
prijevoz za vlastite potrebe,
skladištenje i prenošenje robe i drugih materijala,
pružanje usluga parkiranja na javnim parkiralištima i u javnim garažama,
privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih
objekata,
ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme,
računovodstveni poslovi,
vršenje manjih grañevinskih radova,
održavanje sata na zvoniku,
upravljanje sa zajedničkim prostorima u zgradama, prema Zakonu o vlasništvu,
postavljanje i održavanje pločica sa natpisima ulica,
održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije,
prodaja sekundarnih sirovina,
uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja,
upravljanje i održavanje športskom grañevinom,
transport plina,
distribucija plina,
skladištenje plina,
dobava plina,
opskrba plinom tarifnog kupca,
odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.
Članak 3.

Zadužuje se direktor EKO d.o.o. Blato Marino Sardelić, dr.vet.med. izvršiti izmjenu Izjave u
Sudskom registru.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Blato».

KLASA: 021-05/15-02/1
URBROJ: 2138/02-01-15-1
Blato, 05. ožujka 2015. godine

Skupština Društva
Predsjednik
prof. Tonći Padovan,v.r.
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2) Temeljem članka 86. Zakona o prostornom ureñenju (Narodne novine broj 153/13) i članka
28. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato br. 5/09, 3/13 i 9/13- pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Blato na svojoj 13. sjednici održanoj 05. ožujka 2015. godine, donosi
ODLUKU
O IZRADI DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE BLATO
Članak 1.
Na osnovi ove Odluke izradit će se i donijeti Dopuna prostornog plana ureñenje Općine Blato
(Službeni glasnik Općine Blato br. 3/03, 5/04, 3/07, 04/07 – ispravka teksta, 7/07 – ispravak teksta,
2/09, 7/2013 i 4/2014).
I PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA
Članak 2.
Izrada i donošenje Dopune Prostornog plana ureñenja Općine Blato (Službeni glasnik Općine
Blato br. 3/03, 5/04, 3/07 – ispravak teksta, 7/07 – ispravak teksta, 2/09 i 7/2013) (u daljnjem tekstu
Prostorni plan) temelji se na odredbama članka 201. i posredno članaka 86. do 113. Zakona o
prostornom ureñenju (Narodne novine br. 153/13) (u daljnjem tekstu Zakon).
II RAZLOZI DONOŠENJA PLANA
Članak 3.
Donošenjem Zakona o prostornom ureñenju pokazala se potreba za dopunom – uskladom
Prostornog plana, sukladno odredbama članka 201. stavak 1., kojima su jedinice lokalne samouprave
dužne dopuniti Prostorni plan na način da odrede neureñene dijelove grañevinskih područja i
izgrañene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu.
III OBUHVAT PROSTORNOG PLANA
Članak 4.
Obuhvat usklade Prostornog plana su grañevinska područja odreñena važećim Prostornim
planom za naselje Blato izvan obuhvata važećih Urbanističkih planova ureñenja.
IV SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PROSTORNOG PLANA
Članak 5.
Prostorni plan koji je na snazi izrañen je i donesen temeljem do sad važećih zakona koji su
definirali područje prostornog ureñenja, a u kontekstu grañevinskog zemljišta kao postojeće/izgrañeno
i planirano/neizgrañeno. Donošenjem novog Zakona za sva grañevinska područja koja su odreñena
kao planirana/neizgrañena, a za koje nije donesen urbanistički plan ureñenja ili druga vrsta
provedbenog dokumenta prostornog ureñenja, koji su bili propisani dosadašnjim zakonima
onemogućen je postupak izdavanja akata o grañenju izuzev zamjenske grañevine, kako je to definirano
člankom 201. stavak 1., 2. i 3. Zakona.
Ova dopuna Prostornog plana predstavlja usklañenje sa Zakonom te se ne provodi javna
rasprava.
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V CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PROSTORNOG PLANA
Članak 6.
Ciljevi i programska polazišta Prostornog plana proizlaze iz članka 3. i 5. ove Odluke,
odnosno omogućavanje izdavanja akata o grañenju na grañevinskom zemljištu koje je u naravi
ureñeno grañevinsko zemljište, a nije predviñeno za urbanu obnovu.
VI POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA
PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE
UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA
Članak 7.
Za izradu dopune Prostornog plana koristit će se važeći Prostorni plan ureñenja Općine Blato
(Službeni glasnik Općine Blato br. 3/03, 5/04, 3/07 – ispravka teksta, 7/07 – ispravka teksta, 2/09 i
7/2013).
VII NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PROSTORNOG PLANA
Članak 8.
Nositelj izrade dopune Prostornog plana je Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša Općine Blato, odgovorna osoba je Dorotea Žanetić, dipl. ing.
grañ., pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša
Općine Blato, a stručni izrañivač odabrat će se na posebnim propisom utvrñen način. Za izradu dopune
Prostornog plana ne predviña se izrada stručnih rješenja.
VIII POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU
ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA
PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA
Članak 9.
Kako se isključivo radi o dopuni Prostornog plana kojom se isti usklañuje sa Zakonom nema
potrebe za sudjelovanje javnopravnih tijela.
IX PLANIRANI ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH
POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA
TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE TAJ ROK, OVISNO O
SLOŽENOSTI POJEDINOG PODRUČJA, DUŽI OD TRIDESET DANA
Članak 10.
Utvrñuju se rokovi trajanja postupka izrade i donošenje Dopune Prostornog plana po fazama,
kako slijedi:
1. izrada Nacrta konačnog prijedloga Prostornog plana: 30 dana od dana potpisa ugovora sa stručnim
izrañivačem,
2. izrada Konačnog prijedloga Prostornog plana: 15 dana od dana donošenja Zaključka
gradonačelnika o utvrñivanju konačnog prijedloga Prostornog plana na temelju Nacrta prijedloga
Prostornog plana.
Temeljem članka 94. stavka 3. za dopunu Prostornog plana sa Zakonom ne provodi se postupak
javne rasprave.
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Temeljem članka 107. zatražit će se Mišljenje Zavoda za prostorno ureñenje Dubrovačko
neretvanske županije na Konačni prijedlog plana. Rok za dostavu mišljenja je 30 dana od dana
primitka zahtjeva.
X IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA
Članak 11.
Izrada dopune Prostornog plana financirat će se iz Proračuna Općine Blato za 2015. godinu.
XI ODLUKA O DRUGIM PITANJIMA ZNAČAJNIM ZA IZRADU NACRTA PROSTORNOG
PLANA
Članak 12.
Ovom Odlukom Općinskog vijeća Općine Blato se ne predviña posebna zabrana izdavanja
akata za zahvate u prostoru, odnosno grañenje u prostoru obuhvata Plana, nego se to pitanje regulira
odredbama važećeg Prostornog plana ureñenja Općine Blato, Zakona o prostornom ureñenju i Zakona
o postupanju s nezakonito izgrañenim zgradama (Narodne novine br. 90/11).
Članak 13.
Nositelj izrade dostavlja jedan primjerak ove Odluke kako slijedi:
2. Ministarstvu graditeljstva i prostornog ureñenja – informacijski sustav, Zagreb, Republike
Austrije 20,
3. Zavodu za prostorno ureñenje Dubrovačko neretvanske županije, Dubrovnik, Petilovrijenci 2,
4. Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Zagreb Republike Austrije 20,
5. Općina Vela Luka,
6. Općina Smokvica.
Članak 14.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Blato“ i stupa na snagu danom
objave.

KLASA: 021-05/15-02/2
URBROJ: 2138/02-01-15-1
Blato, 05. ožujka 2015. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
prof. Tonči Padovan, v. r.
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3) Temeljem članka 35. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka
34. Statuta Predškolske ustanove „Dječji vrtić Blato“, te članka 28. Statuta Općine Blato (Sl.
gl. 5/09, 3/13 i 9/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Blato na svojoj 13. sjednici održanoj
05. ožujka 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju tri člana Upravnog vijeća
Predškolske ustanove „Dječji vrtić Blato“
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Blato imenuje tri člana Upravnog vijeća Predškolske
ustanove „Dječji vrtić Blato“ iz reda javnih djelatnika:
1. Ante Milat, dr.
2. Katarina Kovačić, prof.
3. Antonela Šeparović, dipl. iur.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Blato».

KLASA: 021-05/15-02/3
URBROJ: 2138/02-01-15-1
Blato, 05. ožujka 2015. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
prof. Tonći Padovan, v.r.
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4) Temeljem članka 88. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato br. 5/09,
3/13, 9/13 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Blato na svojoj 13. sjednici održanoj 05. ožujka
2015. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o donošenju izvješća o stanju u prostoru Općine Blato

I

Donosi se Izvješće o stanju u prostoru Općine Blato.

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

KLASA: 021-05/15-02/4
URBROJ: 2138/02-01-15-1
Blato, 05. ožujka 2015. godine

Općinsko vijeće
Predsjednik
prof. Tonči Padovan, v.r.
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5) Temeljem članka 88. Statuta Općine Blato (Sl.gl. 5/09, 3/13, 9/13 – pročišćeni
tekst) Općinsko vijeće Blato na svojoj 13. sjednici održanoj 05. ožujka 2015. godine, donijelo
je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade i komunalnog doprinosa u
2014. godini

I.
Prihvaća se Izvješće o naplati komunalne naknade i komunalnog doprinosa u 2014.
godini.

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

KLASA: 021-05/15-02/5
URBROJ: 2138/02-01-15-1
Blato, 05. ožujka 2015. godine

Općinsko vijeće
Predsjednik
prof. Tonći Padovan v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

OPĆINA BLATO
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
INFRASTRUKTURU,GOSPODARENJE PROSTOROM
I ZAŠTITU OKOLIŠA

Klasa: 363-03/15-01/1
URBROJ: 2138/02-05/1-15-01

Blato 27. veljače 2015. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
- vijećnici
Predmet: Izvještaj o naplati komunalne naknade i komunalnog doprinosa za 2014. godinu

KOMUNALNA NAKNADA
Tijekom 2014. godine Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje
prostorom i zaštitu okoliša vršio je naplatu komunalne naknade temeljem članka 23. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03, 82/04, 110/04/, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11 i 90/11), Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Općine Blato br. 5/07),
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (Sl.glasnik br. 13/09), Odluke o
vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Sl.gl.13/09), te Odluke o ustrojstvu i djelokrugu
Upravnih tijela Općine Blato (Sl. gl. br. 8/10).
Komunalna naknada plaća se na žiro račun Proračuna Općine Blato i koristi se sukladno
Programu održavanja komunalne infrastrukture i opsegu radova održavanja ureñenog grañevinskog
zemljišta za slijedeće djelatnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

odvodnja atmosferskih voda,
održavanje javnih površina,
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja,
javna rasvjeta.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša
komunalnu naknadu za domaćinstva obračunava dva puta godišnje, a za vikendice, iznajmljivače i
poslovne prostore jednom godišnje množenjem obračunske jedinice – boda, koeficijentom zone,
koeficijentom namjene te površinom objekta.
U ožujku 2014. godine (prvi period) za domaćinstva upućeno je 894 uplatnica komunalne
naknade, te je očekivani prihod prema izdanim uplatnicama iznosio 89.416,95 kuna. Ukupno je
naplaćeno 75.366,10 kuna ili 84,29 %.
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U kolovozu 2014. godine za domaćinstva (drugi period) upućeno je 893 uplatnica komunalne
naknade, te je očekivani prihod prema izdanim uplatnicama iznosio 89.418,15 kuna. Ukupno je
naplaćeno 66.213,84 kuna ili 74,05 %.
U kolovozu 2014. godine (za 2014 godinu), vlasnicima vikendica za domaćinstva ukupno je
upućeno 412 uplatnica. Očekivani prihod iznosio je 79.424,45 kuna, uplaćeno je 66.986,43 kune
odnosno 84,34 %.
Privatnim iznajmljivačima (komunalna naknada za prostor koji se iznajmljuje) upućena su
206 Rješenja. Očekivani prihod po izdanim Rješenjima iznosio je 158.107,63 kuna, a ukupno je
uplaćeno 134.232,77 kuna ili 84,90 %.
U 2014. godini ukupno je upućeno 127 Rješenje komunalne naknade za poslovne prostore,
čija potraživanja iznose 268.078,11 kuna, a uplaćeno je ukupno 166.289,73 kuna ili 62,03 %.
Razlika izmeñu ukupno ostvarenih prihoda na temelju izdanih Rješenja (uplatnica) za 2014.
godinu i ukupno ostvarenih prihoda po osnovi komunalne naknade čini naplata potraživanja temeljem
zaduženja iz ranijih godina.
REKAPITULACIJA:
- ukupna zaduženja po izdanim Rješenjima (uplatnicama) po osnovi kom.naknade za 2014.
iznose 684.445,29 kuna,
- ukupna zaduženja po osnovi komunalne naknade za 2014. godinu uključujući i zaduženja iz
ranijih godina iznose: 921.573,94 kuna,
- ukupno naplaćeno po osnovi komunalne naknade na dan 31.12.2014.godine 581.483,10 kuna
- ukupna naplata temeljem izdanih Rješenja za 2014. godinu iznosi: 509.088,87 kuna,
- naplaćeno temeljem potraživanja iz ranijih godina 72.394,23kuna,
- ukupna potraživanja na dan 31.12.2014. godine iznose 340.090,84 kuna.
Rekapitulacija naplate u 2014. godini:
Početno
stanje na
dan
01.01.2014

Otpis

1
2
245 909,70 8.781,05

Ukupna
potraž. po
izdanim
Rješenjima u
2014.
3
684 445,29

Ukupna
potraživanj
a u 2014.

Ukupno
naplaćeno u
2014.

%
realizaci
je

Potraživ. na
dan
31.12.2014

4
921 573,94

5
581 483,10

6
63,10

7
340.090,84

Rekapitulacija naplate u 2013. godini
Potraživanj
e na dan
01.01.2013

Otpis

1
160.208,18

2
/

Ukupna potraž.
po izdanim
Rješenjima u
2013.
3
724.252,06

Ukupna
potraživanja u
2013.

Ukupno
naplaćeno u
2013.

%
realizac.

Potraživanje
na dan
31.12.2013.

4
884.460,24

5
638.550,54

6
72,20

7
245.909,70

U protekloj godini postotak realizacije naplate komunalne naknade iznosi 63,10 % dok je u 2013.
godini iznosio 72,20 %, što je za 9,1 % manja naplata u odnosu na 2013. godinu.
Razlog smanjenja naplate po osovi komunalne naknade je zbog prisilne naplate koja se
provodi svake druge godine, te će se prisilna naplata za ova dugovanja provoditi tijekom 2015. godine.
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KOMUNALNI DOPRINOS
Temeljem članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03, 82/04,
110/04/, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), Općinsko vijeće Blato donijelo je
Odluku o komunalnom doprinosu ( Službeni glasnik Općine Blato br. 1/10) kojim se financira
izgradnja objekata i ureñaja komunalne infrastrukture.
Komunalni doprinos plaćaju vlasnici grañevinskih zemljišta koji grade novi, odnosno
dograñuju ili nadograñuju postojeći objekt, te legaliziraju već postojeći objekt, a izračunava se
množenjem ukupnog obujma grañevine i koeficijenta komunalnog doprinosa.
U protekloj godini izdano je ukupno 149 rješenja komunalnog doprinosa čija potraživanja
iznose 1.432.422,28 kuna, a naplaćeno je 1.065.203,30 kuna ili 72,83 %.
Od ukupno 149 izdanih rješenja, za gradnju novih objekata izdano je 4 rješenja čija
potraživanja iznose 41.473,25 kuna, a uplaćeno je 37.577,75 kuna. Preostalih 145 rješenja
komunalnog doprinosa odnosi se na legalizaciju nezakonito izgrañenih zgrada.
Ukupna potraživanja po osnovi komunalnog doprinosa za 2014. godinu uključujući i
dugovanje iz ranijih godina iznose 1.574.923,67 kune, a naplaćeno je 1.065.203,47 kuna ili 67,64 %.
Ukupna potraživanja komunalnog doprinosa na dan 31. prosinca 2014. godine iznosi
509.720,20 kuna.

Potraživanj
e na dan
01.01.2014

Otpis

1
208.428,21

2
65.926,82

Ukupna
potraž. po
izdanim
Rješenjima u
2014.
3
1.432.422,28

Ukupna
potraživanja u
2014
(1-2+3)

Ukupno
naplaćeno u
2014.

4
1.574.923,67

5
1.065.203,47

%
realizaci
je

6
67,64

Potraživ. Na
dan
31.12.2014

7
509.720,20

Raspravljajući o Izvješću o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu, Općinski načelnik donosi
slijedeći
ZAKLJUČAK
I
Zadužuje se Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i
zaštitu okoliša provesti postupak prisilne naplate komunalne naknade i komunalnog doprinosa.
II
Kod poreznih obveznika kod kojih taj postupak nije moguće provesti, potrebno je izvršiti
zabilježbu nekretnine putem Općinskog suda u Korčuli.

OPĆINSKI NAČELNIK
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6)Temeljem članka 88. Statuta Općine Blato (Sl.gl. 5/09, 3/13, 9/13 – pročišćeni
tekst), Općinsko vijeće Blato na svojoj 13. sjednici održanoj 05. ožujka 2015. godine, donijelo
je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u 2014. godini

I.

Prihvaća se Izvješće o naplati općinskih poreza u 2014. godini.

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

KLASA: 021-05/15-02/6
URBROJ: 2138/02-01-15-1
Blato, 05. ožujka 2015. godine

Općinsko vijeće
Predsjednik
prof. Tonći Padovan v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BLATO
Upravni odjel za proračun, financije,
gospodarstvo i pripremu projekata za
pristupne i pretpristupne fondove EU
KLASA: 400-06/15-01/12
URBROJ: 2138/02-06/1-15-1
Blato, 26. veljače 2015. godine

Predmet: Izvješće o naplati općinskih poreza u 2014. godini
-dostavlja se

Temeljem Odluke o općinskim porezima, obveza je Upravnog odjela za proračun,
financije gospodarstvo i pripremu projekata za pristupne i pretpristupne fondove EU, dostaviti
poreznim obveznicima slijedeća rješenja:
a) rješenje o razrezu poreza na tvrtku;
b) rješenje o razrezu poreza na kuće za odmor;
c) rješenje o razrezu poreza na korištenje javnih površina;
POREZ NA TVRTKU
Upravni odjel za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za fondove EU
Općine Blato izdao je 170 rješenja obveznicima poreza na tvrtku, te je očekivani prihod na
temelju izdanih rješenja iznosio 160.580,00 kuna. Prema izdanim rješenjima za 2014. godinu
uplatilo je 119 poreznih obveznika (70%), što je dalo prihod od 117.780,00 kuna ili 73,35%.
Dakle, prema rješenjima za 2014. godinu, uplatu nije izvršio 51 obveznik (30%), što
predstavlja potraživanje u visini od 42.800,00 kuna, odnosno 26,65%.
Ukupno ostvareni prihod temeljem poreza na tvrtku u proračunu za 2014. godinu
iznosio je 141.577,55 kuna. Razliku izmeñu ostvarenog prihoda na temelju izdanih rješenja za
2014. godinu i ukupno ostvarenog prihoda po osnovi poreza na tvrtku u visini od 23.797,55
kuna čini naplata potraživanja temeljem rješenja o razrezu poreza na tvrtku za 2013. godinu.
Sukladno svemu naprijed navedenom, stanje potraživanja temeljem poreza na tvrtku
na dan 31. prosinca 2014. godine iznosi 66.922,91 kuna.
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Potraživa Otpis
nja
na
dan
1.
siječnja
2014.
godine
1

Rješenja u Ukupna
2014.
potraživa
godini
nja

Ukupno
naplaćeno

(1+2)

2

47.734,12
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186,34

3
160.580,00

4
208500,46
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%
realiza
cije
4/3*10
0

5
141.577,55

6
67,90

Potraživa
nje
na
dan 31.
prosinca
2014.
godine
(3-4)
7
66.922,91

POREZ NA KUĆE ZA ODMOR
Upravni odjel za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za pristupne i
pretpristupne fondove EU tijekom ljetnih mjeseci 2014. godine izdao je 544 Rješenja o
razrezu poreza na kuće za odmor i to:
a) 381 rješenja za vlasnike vikendica sa mjestom prebivališta izvan Blata;
b) 163 rješenja za vlasnike vikendica sa mjestom prebivališta u Blatu;
Očekivani prihod po rješenjima za vlasnike vikendica sa mjestom prebivališta izvan
Blata iznosio je 456.840,16 kuna. Prema izdanim rješenjima za 2014. godinu, uplatilo je 309
poreznih obveznika (81,10%) što je dalo prihod od 377.703,76 kuna (82,68%). Dakle, prema
rješenjima za 2014. godinu, uplatu nije izvršio 72 obveznik (18,90%), što predstavlja
potraživanje u visini od 79.136,40 kuna, odnosno 17,32%.
Očekivani prihod po rješenjima za vlasnike vikendica sa mjestom prebivališta u Blatu
iznosio je 53.102,03 kuna. Prema izdanim rješenjima za 2014. godinu, uplatilo je 127
poreznih obveznika (77,91%) što je dalo prihod od 41.402,48 kuna (77,97%). Dakle, prema
rješenjima za 2014. godinu, uplatu nije izvršilo 36 obveznika (22,09%), što predstavlja
potraživanje u visini od 11.699,55 kuna, odnosno 22,03%.
Ukupno ostvareni prihod temeljem poreza na kuće za odmor u proračunu Općine
Blato za 2014. godinu iznosio je 456.868,16 kuna. Razliku izmeñu ukupno ostvarenog
prihoda po osnovi poreza na kuće za odmor i prihoda na temelju izdanih rješenja za 2014.
godinu u visini od 37.761,92
kuna čini naplata potraživanja temeljem rješenja o razrezu
poreza na kuće za odmor iz ranijih godina. (stanje potraživanja temeljem poreza na kuće za
odmor na dan 1. siječnja 2014. godine iznosilo je 85.816,40 kuna).
Sukladno svemu naprijed navedenom, stanje potraživanja temeljem poreza na kuće za
odmor na dan 31. prosinca 2014. godine iznosi 138.530,43 kuna.
Potraživa Otpis
nja
na
dan
1.
siječnja
2014.
godine

Rješenje u Ukupna
2014.
potraživ
godini
anja

Ukupno
naplaćeno

%
realizacije
(4/3*100)

(1-2+3)

Potraživanje
na dan 31.
prosinca
2014. godine
(3-4)

1

2

3

4

5

6

7

85.456,40

360,00

509.942,19

595.398,59

456868,16

76,69

138530,43
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POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
Upravni odjel za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za pristupne i
pretpristupne fondove EU tijekom 2014. godine izdao je 13 Rješenja o razrezu poreza na
korištenje javnih površina, te je po toj osnovi očekivani prihod iznosio 36.617,45 kuna. Prema
izdanim rješenjima za 2014. godinu, uplatilo je 6 poreznih obveznika (46,15%) što je dalo
prihod od 10.469,03 kuna (28,59 %). Dakle, prema izdanim rješenjima za 2014. godinu,
uplatu nije izvršilo 7 obveznika (53,85%) što predstavlja potraživanje u visini od 26.148,42
kuna, odnosno 71,41 %.
Ukupno ostvareni prihod temeljem poreza na korištenje javnih površina u proračunu Općine
Blato za 2014. godinu iznosio je 19.406,23 kuna. Razliku izmeñu ukupno ostvarenog prihoda
po osnovi poreza na korištenje javnih površina i prihoda na temelju izdanih rješenja za 2014.
godinu u visini od 8.937,20 kuna čini naplata potraživanja iz 2013. godine. (stanje
potraživanja na dan 1. siječnja 2014. godine iznosilo je 20.209,84 kuna).
Sukladno svemu naprijed navedenom, stanje potraživanja temeljem poreza na korištenje
javnih površina na dan 31. prosinca 2014. godine iznosi 37.421,06 kuna.

Potraživanj Rješenje u Ukupna
a na dan 1. 2014.
potraživanj
siječnja
godini
a
2014.
(1+2)
godine

1
20.209,84

2
36.617,45

3
56827,29

Ukupno
naplaćeno

%
realizacije
(4/3*100)

4
19406,23

5
34,15

Potraživanj
e na dan
31.
prosinca
2014.
godine (45)
6
37421,06

POREZ NA POTROŠNJU
Porez na potrošnju je općinski porez kojeg su vlasnici ugostiteljskih objekata na
području općine Blato u 2014. godini plaćali po stopi od 3% prodajne cijene pića bez poreza
na dodanu vrijednost. Porez na potrošnju obračunavaju i uplaćuju sami porezni obveznici
temeljem ostvarenog prometa iz poslovnih knjiga.
Temeljem Odluke o općinskim porezima (Sl.gl. 4/01), porezni obveznici dužni su
izvršiti prijavu poreza na potrošnju.
Ostvareni prihod temeljem poreza na potrošnju za 2014. godinu iznosio je 97.537,99
kuna i to kako slijedi:
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POREZNI OBVEZNIK
BLATO 1902.D.D
CAFFE BAR LIDO
CAFFE BAR CORNER
CAFFE BAR MARKO
CAFFE BAR MARE
CAFFE BAR ZG
ZLINJE D.O.O.
PIZZERIA TINEL
U.O.ŠPICA
ZALOGA DASO*
KOGO D.O.O.*
RESTORAN RIVA*
BISTRO
PRIGRADICA*
GOSTIONA
KRALJEVIĆ*
ŠUBAŠIĆ VINKO
RESTORAN
GRŠĆICA*
RESTORAN PRIŽBA*
ČERIN GRILL*
FAST FOOD AS*
BAČIĆ SILVANA
SEOSKI TUR
POTIRNA*
PADOVAN OPG*
RESTORAN ZLINJE
BALATON D.O.O.*
SUNČANI RATAK*
U.O. BOSNIĆ
MICRA
MALA KAPJA
PANSION
PRIGRADICA*
TI-DA D.O.O.
CAFE BAR
COLOSEUM
KONOBA KARAKA*
UKUPNO

Napomena:
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PROMET U PROMET U OBRAČUNATA UPLAĆENA
2013.G
2014. G
SVOTA
SVOTA
338845,67
312283,54
9368,6
703,23
679837,67
726650,40
21799,73
20765,68
216705,67
187365,13
5621,01
4932,43
257633
256323,77
7689,79
7049,03
349669
303197,97
9096,03
2700,77
123183,67
98672,35
2960,2
2960,2
332009,33
314636,85
9439,2
109592,33
80654,86
2419,67
4601,56
279228,33
249185,84
7475,65
7979,84
49573
73483,60
2204,53
2204,53
220931,67
193283,07
5798,55
3608,5
109454,33
119323,14
3579,73
2788,03
70343,67

49165,84

1474,99

1685,04

145289,33
139853,33

111965,88
216536,50

3359,01
6496,16

3189,33
6579,4

67391,33
43597,33
21577
43251,33
16874

57014,10
25688,41
13745,53
13320,53
10228,23

1710,44
770,66
412,37
399,62
306,85

1710,44
695,17
1059,68
399,62
295,99

11938,67
8342,33
119873
864
226660

12795,20
8117,59
88152,45
943,99
157337,43
407736,26

383,86
243,53
2644,6
28,32
4720,17
12232,21

383,86
444,3
2309,21
7573,81
6182,19

79,67
7364

27462,67
10997,67
0
4028423

4172,55

4087808,46

606,65
123242,13

563,6
97537,99

*Ugostiteljski objekti koji nisu poslovali tijekom cijele 2014. godine.
Kod poreznih obveznika, kod kojih je uplata veća od iskazane obveze, uplata
se odnosi na podmiru duga iz ranijih godina.
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Z A K LJ U Č A K
I
Utvrñuje se kako Općina Blato U 2014. godini nije provela postupak prisilne naplate,
te je iz tog razloga smanjena učinkovitost naplate potraživanja u odnosu na ranije godine.
II
Zadužuje se Upravni odjel za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata
za fondove EU čim prije provesti postupak prisilne naplate za sva nenaplaćena potraživanja
temeljem poreza na tvrtku, poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina za
prethodne tri godine.
III
Općina Blato, kao i trgovačka društva u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Blato
pristupila je Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća odreñenog dijela
grañana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim
sredstvima, sklopljenom izmeñu Vlade Republike Hrvatske i drugih potpisnika s
nenaplaćenim potraživanjima od grañana, te će se u tom postupku, odreñeni dio potraživanja
iz ranijih godina, otpisati.

OPĆINSKI NAČELNIK
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7)Temeljem članka 88. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09, 3/13, 9/13 – pročišćeni
tekst) Općinsko vijeće Blato na svojoj 13. sjednici održanoj 05. ožujka 2015. godine, donijelo
je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redarstva za 2014. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o radu komunalnog redarstva za 2014. godinu.

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

KLASA: 021-05/15-02/7
URBROJ: 2138/02-01-15-1
Blato, 05. ožujka 2015. godine

Općinsko vijeće
Predsjednik
prof. Tonći Padovan v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BLATO
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, INFRASTRUKTURU,
GOSODARENJE PROSTOROM I ZAŠTITU OKOLIŠA
KOMUNALNO REDARSTVO

KLASA : 363-2/15-02/11
URBROJ : 2138/02-05/3-15-1
Blato, 02. ožujka 2015. godine

OPĆINA BLATO
OPĆINSKO VIJEĆE

Predmet: Izvješće o radu komunalnog redarstva Općine Blato za 2014. godinu
U cilju održavanja čistoće, kulturnog izgleda i ureñenja naselja, održavanja javno
prometnih površina, racionalnoga postupanja s otpadnim tvarima, te pridržavanja propisanoga
načina kod izvoñenja grañevinskih radova na području Općine Blato, sukladno Odluci o
komunalnom redu (Sl. gl. Općine Blato 09/09) komunalno redarstvo tijekom 2014. godine
izdalo je:
•
•
•
•
•
•
•
•

2 obavijesti,
14 suglasnosti za prokop ulica,
2 suglasnosti za postavljanje grañevinske skele,
2 suglasnosti za postavljanje stupića,
5 upozorenja,
11 zapisnika,
12 rješenja,
1 obavezni prekršajni nalog.

Komunalno redarstvo sukladno Odluci o komunalnom redu uputilo je ukupno 2. obavijesti i
to:
- obavijest trgovinama ( dostava u turističkoj sezoni ),
- obavijest obrtnicima za zabranu grañevinskih i ostalih radova za vrijeme turističke
sezone u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna 2014. godine,
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14 izdanih suglasnosti odnosile su se na prokop ulica zbog priključka na elektroenergetski
sustav HEP – a, sve ulice vraćene su u prvobitno stanje.
2 izdane suglasnosti odnosile su se na postavljanje grañevinske skele zbog ureñenja fasade na
objektima, sve su bile osigurane zaštitnom mrežom, odgovarajućom prometnom
signalizacijom i osiguran je nesmetan koridor za pješake a ceste su po završetku radova
vraćene u prvobitno stanje.
Isto tako 2 izdane suglasnosti odnosile su se na postavljanje stupića ispred poslovnih prostora
zbog blokiranja parkiranih osobnih vozila čime otežavaju pristup poslovnom prostoru.

Od ukupno 5 Upozorenja svih 5 je uspješno riješeno, a odnosili su se na zabranjenu lokaciju
držanja peradi, pasa na javnoj površini bez nadzora pratioca , uklanjanja ruševine zgrade i
ureñenje zgrade.
Od ukupno 11 Zapisnika takoñer svih 11 je uspješno riješeno, a odnosili su se na
neregistrirana, neispravna i dotrajala osobna vozila uz javnoprometnu površinu, otpadni
materijal uz javnu površinu, vraćanje javnoprometne površine u prvobitno stanje, deponiranje
grañevinskog materijala neposredno uz javnoprometnu površinu te plovila na javnoj površini
za vrijeme trajanja turističke sezone.
Od ukupno 12 Rješenja, 11 je uspješno riješeno, dok je 1 postupak u tijeku, a odnosili su se na
plovila na javnoj površini, grañevinski materijal na javnoprometnoj površini za vrijeme
trajanja turističke sezone, dovoñenje javnoprometne površine u prvobitno stanje,
neregistrirana, neispravna i dotrajala osobna vozila uz javnoprometnu površinu, uklanjanje
grañevine protivno prostornom planu te ureñenje okućnice odnosno okoliša zgrade.
Obavezni prekršajni nalog odnosi se na ispuštanje odnosno prolijevanje fekalija iz septičke
jame na javnu površinu čime je počinjen prekršaj iz članka 125. Odluke o komunalnom redu
Općine Blato (S.G. 9/09). Novčana kazna u iznosu od 300,00 Kn naplaćena je po presudi
prekršajnog suda u Blatu.
U siječnju 2014. godine u Splitu, Ministarstvo graditeljstva i prostornog ureñenja odredbama
Zakona o grañevinskoj inspekciji održalo je jednodnevno predavanje na temu ovlasti i obveza
komunalnih redara u cilju osposobljavanja za zadaće koje proizlaze iz odredbi Zakona o
grañevinskoj inspekciji.

Takoñer je izvršena izmjera površine stambenih objekata za komunalnu naknadu i porez na
kuću za odmor na temelju prigovora vlasnika na području sjeverne i južne obale općine Blato
u svrhu ažuriranja baze podataka Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, infrastrukturu,
gospodarenjem prostorom i zaštitu okoliša.
Pored navedenih poslova komunalno redarstvo tijekom 2014. godine obavljalo je i slijedeće
poslove:
• obilazak ulica radi saniranja oštećenja na asfaltu,
• obilazak poljskih puteva radi asfaltiranja,
• obilazak grañevinskih čestica zbog početka radova na izgradnji stambene grañevine,
• obilazak mjesta u noćnim satima radi utvrñivanja ispravnosti javne rasvjete,
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obilazak mjesta u noćnim satima radi utvrñivanja rada ugostiteljskih objekata,
obilazak mjesta u noćnim satima zbog ispomoći na provoñenju mjera deratizacije i
dezinfekcije koje je vršila firma „Cijan“ iz Splita,
nazočnost na terenu prilikom asfaltiranja poljskih puteva, nerazvrstanih cesta i ulica u
Blatu,
poslovi tijekom Blatskog ljeta (reguliranje prometa i zatvaranje cesta prilikom održavanja
ribarskih večeri, koncerata, postavljanje plakata itd),
obilazak i uredovanja na prometnim površinama Općine Blato zbog oštećenja asfalta
uslijed prometovanja teške grañevinske mehanizacije,
reguliranje prometa prilikom održavanja procesije na blagdan Sv. Vincence i blagdan
Velike Gospe,
pisanje obavijesti za Radio Blato i oglasne ploče (zatvaranje cesta i ulica radi vršenja
radova, primjerenog parkiranja osobnih vozila zbog mogućnosti nesmetanog pristupa
sabirnog vozila za prikupljanje i odvoz kućnog smeća, upozorenja vlasnicima kućnih
ljubimaca, vlasnicima plovila na javnim površinama za vrijeme trajanja turističke sezone,
itd)
vršenje usluga prema zahtjevima TZO Blato, Narodna knjižnica, Blatski fižuli Ustanova u
kulturi (postavljanje plakata, fotografiranje…)
ostali tekući poslovi za potrebe Općine Blato (dostava materijala za sjednice Općinskog
vijeća i ostali poslovi)

Osim slanja Upozorenja, Zapisnika i Rješenja pravnim i fizičkim osobama, obavljeni su
brojni razgovori s prekršiteljima Odluke o komunalnom redu koji su dali pozitivne rezultate,
pa nije bilo potrebno pokretati Obvezni prekršajni nalog, kao krajnju mjeru.
Tijekom 2014. godine ostvareno je i oko stotinjak kontakata sa potencijalnim prekršiteljima
Odluke o komunalnom redu zbog:
• nepropisnog parkiranja,
• vožnje u krivom smjeru,
• odlaganja krupnoga grañevnog otpada uz javnu površinu,
• odlaganja čamaca na javno pomorskom dobru,
• odlaganje neregistriranih automobila i olupina na javnoj površini i privatnoj površini
uz javnu površinu,
• izlijevanje fekalnih i otpadnih voda,
• prodaja voća, povrća, tekstilne robe i tehničke robe na javnoj površini,
• upozorenje vlasnicima kućnih ljubimaca (pasa),
• remećenje javnog reda i mira tijekom turističke sezone (grañevinski radovi),
• remećenje javnog reda i mira tijekom turističke sezone (ugostiteljski objekti),
• nepropisnog postavljanja plakata, oglasa i sličnih objava.

Komunalni redar
Petar Franulović
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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

