SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE BLATO
Broj: 7

Godina: XXIII

Blato, 25. rujna 2015. godine

Uprava i uredništvo:
Općina Blato, Trg dr. Franje
Tuñmana 4
List izlazi po potrebi

Sadržaj

OPĆINSKO VIJEĆE:
1. Polugodišnji obračun Proračuna za 2015. godinu;
2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za

razdoblje od 01. siječnja 2015. godine do 30. lipnja 2015. godine;
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora u

vlasništvu Općine Blato;
4. Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu
informacija Općine Blato.

OPĆINSKO NAČELNIK:
1. Odluka o imenovanju službenika za informiranje;
2. Odluka o ustroju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama
i ponovnu uporabu informacija Općine Blato;
3. Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova.
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OPĆINSKO VIJEĆE:
1) Temeljem članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu (NN 87/08, 36/09, 46/09 i
136/12), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
(NN 24/2013) i članka 28. Statuta Općine Blato (Sl.gl. 5/09, 3/13 i 9/13- pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Blato na svojoj 17. sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine, donosi

POLUGODIŠNJI
OBRAČUN PRORAČUNA
OPĆINE BLATO
ZA 2015. GODINU
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KLASA: 021-05/15-02/28
URBROJ: 2138/02-01-15-1
Blato, 24. rujna 2015. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
prof. Tonći Padovan, v.r.
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2) Temeljem članka 88. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09, 3/13 i 9/13 – pročišćeni
tekst), Općinsko vijeće Blato na svojoj 17. sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine, donijelo
je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za razdoblje od 01.
siječnja 2015. godine do 30. lipnja 2015. godine

I. Ovim Zaključkom prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa rada Općine Blato za
razdoblje od 01. siječnja 2015. godine do 30. lipnja 2015. godine koje uključuje Izvješće o
realizaciji Programa gospodarskog razvitka Općine Blato za 2015. godinu, Izvješće o
realizaciji Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih
ulaganja Općine Blato za 2015. godinu, Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne
infrastrukture i opseg radova održavanja ureñenog grañevinskog zemljišta na području
općine Blato za 2015. godinu, Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi na
području općine Blato za 2015. godinu, Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u
odgoju i obrazovanju na području općine Blato za 2015. godinu, Izvješće o realizaciji
Programa javnih potreba u sportu na području općine Blato za 2015. godinu i Izvješće o
realizaciji Programa zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato za 2015. godinu i ista čine
sastavni dio ovog Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Blato».

KLASA: 021-05/15-02/29
URBROJ: 2138/02-01-15-1
Blato, 24. rujna 2015. godine

Općinsko vijeće
Predsjednik
prof. Tonći Padovan, v.r.
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IZVJEŠĆE
OPĆINSKOG NAČELNIKA O RADU
OPĆINE BLATO
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA
2015. GODINE DO 30. LIPNJA
2015. GODINE
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA POTICANJA GOSPODARSKOG
RAZVITKA OPĆINE BLATO U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ 2015. GODINE
U izvješću o realizaciji programa poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato za
2015. 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 30. lipnja
2015. godine, njih 1572 je registrirano kao radno sposobno, od čega je 1387 zaposleno, dok ih
se 185 nalazi na Zavodu za zapošljavanje, što rezultira stopom nezaposlenosti od 11,77%. U
srpnju prošle godine stopa nezaposlenosti je iznosila 14,41 %, što pokazuje značajni porast
broja zaposlenih u ukupnom broju radno sposobnog stanovništva u odnosu na isto razdoblje
prošle godine. Značajan porast zapošljavanja ide i u prilog izuzetno dobrom izvršenju
programa poticanja zapošljavanja već u polugodišnjem razdoblju 2015. godine, za kojeg
možemo reći da je i najvažniji pokazatelj porasta gospodarske aktivnosti Općine Blato.

1.
MJERE U POTICANJU GOSPODARSKOG RAZVITKA OPĆINE BLATO U
2015. 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 2015. 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 2015. godini, Općina Blato provodila je mjere u poticanju zapošljavanja, na način da je za
svaku novozaposlenu osobu sufinancirala 50% ukupnih troškova plaće. U prvih šest mjeseci
za ovu je mjeru utrošeno 121.608,00 kuna, što se odnosi se na ugovore koji su zaključeni u
tijeku tekuće godine, kao i one iz 2014. godine. U prvom dijelu ove godine zaključena su 2
nova ugovora o sufinanciranju zapošljavanja (Obrt Stefani i Vaša gradnja „Guru”), po kojima
su ugovorima financijske obveze uslijedile u drugom dijelu godine.
1.1.2. Program sufinanciranja samozapošljavanja
Za program sufinanciranja samozapošljavanja u prvih šest mjeseci izdvojeno je
40.650,00 kuna, a odnose se na obveze po potpisanim ugovorima iz 2014. godine. U prvom
polugodišnjem razdoblju 2015. godine nije bilo novih zaprimljenih zahtjeva po ovoj mjeri.
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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 prvom šestomjesečnom
razdoblju 2015. godine nije zaprimljen niti jedan zahtjev za sufinanciranje osoba za višom i
visokom stručnom spremom, no izvršenje ove mjere očekujemo u drugom dijelu godine.

1.2. Program subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite
I u ovoj godini Općina Blato provodi program subvencioniranja kamata na
poduzetničke kredite koji je započet u 2010. godini. U prvih 6 mjeseci ove godine zaprimljen
je 1 zahtjev za sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite ( Optica Specto) u iznosu od
4.864,00 kune.

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. U prvom dijelu
godine za ovu je namjenu utrošeno 89.914,00 kuna za ureñenje plaža na Prižbi i u Prigradici.

1.4. Ostali poticaji u gospodarstvu

1.4.1. Stipendiranje deficitarnih zanimanja za potrebe blatskog gospodarstva
Ova mjera proizišla je iz inicijative sa sastanka sa blatskim gospodarskim subjektima
u namjeri da se učenici osmih razreda Osnovne škole motiviraju za upis onih srednjoškolskih
zanimanja koja su deficitarna u gospodarstvu Općine Blato. Stipendije će se odnositi i na
polaznike Srednje škole Blato, a financirati će se po modelu kojeg će zajedno dogovoriti
Općina Blato i zainteresirani gospodarski subjekt. Realizacija aktivnosti po ovoj mjeri
očekuje se u drugom dijelu godine.

1.4.2. Program sufinanciranja nabave sadnog materijala
Općina Blato se zadnjih par godina uključivala u program nabave i sufinanciranja
sadnog materijala kojeg provodi Dubrovačko-neretvanska županija, no od ove godine
Županija provodi nešto drugačiji Program podizanja trajnih nasada, kojim nije predviñeno
sufinanciranje od strane jedinica lokalne samouprave. Ipak po uzoru na model iz prijašnjih
godina, Općina Blato je odlučila korisnicima ove mjere sufinancirati nabavu sadnog
materijala u iznosu od 30% vrijednosti kupljenog materijala. Za ovu mjeru je u prvih 6
mjeseci sufinanciran 1 zahtjev za sufinanciranje sadnica vinove loze (Anić Ivan) u iznosu od
2.513,00 kuna.
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1.4.3. Financiranje lokalne akcijske grupe
Lokalna akcijska grupa je udruga koja predstavlja ruralno područje s više od 5000, a
manje od 15000 stanovnika i ista osigurava pripremu i provedbu lokalnih strategija ruralnog
razvoja unutar IPARD programa. U prvom dijelu godine nije realizirano financiranje lokalne
akcijske grupe, jer će obveze po ovoj mjeri nastupiti u drugom dijelu godine.

1.4.4. Strategija razvoja Općine Blato 2015-2020.
Općina Blato je temeljem objavljenog natječaja iz Programa ruralnog razvoja 20142020. u suradnji sa Agencijom za razvoj Varaždinske županije (AZRA) krenula u izradu
Strategije razvoja Općine Blato za razdoblje 2015-2020. godine. Strategija je temeljni
razvojni i strateški dokument kojim će se omogućiti definiranje razvojnih potreba,
usuglašavanje razvojnih prioriteta i jasno identificiranje projekata usmjerenih na društvenogospodarski razvoj Općine Blato. Financijske obveze po ovoj mjeri realizirati će se u drugom
dijelu godine, s obzirom da je dinamika plaćanja planirana po održanim radionicama od strane
AZRA-e. Izradu ovog dokumenta Općina Blato je kandidirala na natječaj iz Programa
ruralnog razvoja, za Mjeru 7.1.1 – Sastavljanje i ažuriranja planova za razvoj jedinica lokalne
samouprave, po kojem bi visina dodijeljene potpore u slučaju pozitivnog rješavanja natječaja
mogla iznositi do 100 % iznosa prihvatljivih troškova, o čijim ćemo rezultatima imati
informaciju u drugom dijelu godine.
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2. FINANCIRANJE PROGRAMA POTICANJA GOSPODARSKOG
RAZVITKA OPĆINE BLATO U 2015. GODINI
MJERE POTICANJA GOSPODARSKOG
RAZVITKA ZA 2015. GODINU

Plan proračuna
za 2015. godinu

Ostvareno za
I-VI/2015

2.1.

PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA

192.000

162.258

2.1.1.

Mjere u poticanju zapošljavanja

142.000

121.608

2.1.2.

Mjere u poticanju samozapošljavanja

20.000

40.650

2.1.3.

Mjere u poticanju zapošljavanja osoba s VŠS i VSS

30.000

0

2.2.

PROGRAM SUBVENCIONIRANJA KAMATA
NA PODUZETNIČKE KREDITE

10.000

4.864

Program subvencioniranja kamata na poduzetničke
kredite

10.000

4.864

2.3.

POTPORE U OBOGAĆIVANJU TURISTIČKE
PONUDE

120.000

89.914

2.3.1.

Ulaganja u turističku infrastrukturu

120.000

89.914

2.4.

OSTALI POTICAJI U GOSPODARSTVU

133.000

2.513

2.4.1.

Stipendiranje deficitarnih zanimanja za potrebe
blatskog gospodarstva

30.000

0

2.4.2.

Program sufinanciranja nabave sadnog materijala

10.000

2.513

2.4.3.

Financiranje lokalne akcijske grupe

18.000

0

2.4.4.

Strategija razvoja Općine Blato 2015-2020

75.000

0

SVEUKUPNO

455.000

259.549

2.2.1.
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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 2015. godine
UVOD
Izvješće obuhvaća sve realizirane investicije Općine Blato u prvoj polovici 2015.
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.

Proširenje dijela ŽC 6222 i nastavak ceste od groblja Svetog Križa do Krtinje

Realizacija ove investicije izvršit će se u dvije faze:
2. I faza obuhvaća proširenje županijske ceste (ŽC 6222) na dionici od istočnog ulaza u
mjesto Blato, do raskrižja sa državnom cestom (D 118) i rotor koji je na raskrižju
županijske ceste ŽC 6222 i buduće nove ceste.
Općina Blato izvršila je otkupe dijela zemljišta za proširenje ceste, te je u prvoj polovici
ove godine izdvojeno 88.180,00 kuna za otkup zemljišta.
Županijska uprava za ceste financirala je izradu kompletne projektne dokumentacije.
Radovi su započeli u studenom prošle godine, a završeni su do kolovoza ove godine.
Budući je prema projektnoj dokumentaciji na navedenoj dionici planirana izgradnja
kanalizacijskog sustava IV faze koja će uslijediti nakon proširenja ove ceste, potrebno je
tijekom proširenja ove ceste ugraditi kanalizacijske cijevi i kabel javne rasvjete, te ostalu
potrebnu komunalnu infrastrukturu.
Stoga je paralelno sa proširenjem dijela županijske ceste (ŽC-6222) izvršeno
postavljanje kompletne infrastrukture (fekalna kanalizacija, vodovod i javna rasvjeta).
Općina Blato je financirala izradu izvedbenog projekta javne rasvjete za što je
izdvojeno 12.337,50 kuna.
Općina Blato financirala je nabavku i postavljanje kabela za javnu rasvjetu, te
rasvjetne stupove i rasvjetna tijela. Postavljeno je ukupno 43 rasvjetnih stupova i rasvjetnih
tijela, i to na istočnom ulaz u mjesto Blato 33, a na raskrižju županijske ceste ŽC 6222 sa
državnom cestomD118 10. Općina Blato je za gore navedenu javnu rasvjetu izdvojila
ukupno 507.495,00 kuna.
U prvoj polovici ove godine Općina Blato izdvojila je 242.326,00 kuna za ovu
investiciju.
1. II faza obuhvaća izgradnju nastavka ceste od groblja Svetog Križa do Krtinje.
2. Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica
Tijekom proteklih godina izvršeni su radovi na proširenju županijske ceste BlatoGršćica u ukupnoj duljini od 7,1 km, što se financiralo sredstvima Županijske uprave za ceste
Dubrovnik i manjim dijelom iz Proračuna Općine Blato.
Za rješavanje imovinsko pravnih poslova, u prvoj polovici ove godine utrošeno je
67.133,00 kuna iz Proračuna Općine Blato.
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3. Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato
-

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

Općina Blato je tijekom proteklih godina realizirala izgradnju I faze kanalizacijskog
sustava – Vela strana istok sa sredstvima iz IPARD Programa i iz Proračuna Općine Blato.
Ukupna vrijednost investicije iznosila je 6.151.934,25 kuna. 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 je Općina Blato
izdvojila 1.614.637,84 kuna.
Radovi su započeli u listopadu 2012. godine, a završili su u prosincu 2013. godine,
kada je izvršena primopredaja izvedenih radova. Početkom ožujka 2014. godine izdana je
uporabna dozvola.

-

Izgradnja preostale tri faze

Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode u travnju 2015. godine objavile su
poziv na
dostavu projektnih prijedloga br. EN. 2.1.16. Financiranje provedbe investicijskih projekata
koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje.
U sklopu navedenog poziva, Vodovod d.o.o., prijavio je izgradnju sustava odvodnje u
naselju Blato, te zamjenu vodovodnih cijevi, a usporedno sa izgradnjom sustava odvodnje.
Izgradnja sustava odvodnje odnosi se na izgradnji preostale tri faze kanalizacije (II, III
i IV faza), čija je ukupna procijenjena vrijednost investicije 28.633,00 kuna, od čega će EU
fondovi financirati 19.879.891,00 kuna, Općina Blato 2.888.525,67 kuna, a Hrvatske vode
5.864.582,00 kuna.
4. Sanacija deponija Sitnica
Općina Blato je potpisala ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost o sufinanciranju sanacije deponija Sitnica.
Tijekom prosinca 2009. godine i
2010. godine sklopljeno je ukupno 13 kupoprodajnih ugovora sa vlasnicima parcela preko
kojih se nalazi deponij Sitnica. Ukupna vrijednost navedenih ugovora iznosi 743.634,00 kuna,
čime Općina Blato otkupljuje 33.802,00 m2.
U 2014. godini završeno je financiranje otkupa zemljišta.
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.
Potpisan je novi aneks ugovor o financiranju, te će Fond financirati nastavak projekta
s 75 % sredstava, dok će Općine Blato i Općina Vela Luka financirati sa 25 %. Financiranje
obuhvaća izradu nove geodetske podloge, novelacije idejnog projekta i izradu Elaborata za
ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sanacije odlagališta i geodetske podloge što je
ugovoreno s tvrtkom Geodet Korčula d.o.o. i tvrtkom Ecoina d.o.o.. Ukupan iznos navedene
projektne dokumentacije iznosi 80.000,00 kuna.
Tijekom proteklih godina izvršeni su radovi na postavljanju ograde na deponiju
Sitnica za što je izdvojeno 509.608,12 kuna sa PDV-om.
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U prvoj polovici ove godine Fond za zaštitu okoliša i Općina Blato utrošili su ukupno
13.125,00 kuna za geodetske podloge, od čega je Fond za zaštitu okoliša izdvojio 11.250,00
kuna, dok je Općina Blato izdvojila 1.875,00 kuna.

5. Rekonstrukcija ceste Sitnica – Karbuni
Tijekom proteklih godina izrañena je kompletna projektna dokumentacja za što je
izdvojeno 305.000,00 kuna i ishoñena je Potvrda na glavni projekt.
U prvoj polovici ove godini nije započeta realizacija planiranih sredstava u iznosu od
3.000.000,00 kuna, budući još nije objavljen natječaj za ishoñenja sredstava iz fondova
Europske unije.

6. Izmjena i dopuna UPU Gršćica – Prižba, Dopuna PPUO Blato
Nakon donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Blato kojim
smo obuhvatili odreñene izmjene i dopune u tekstualnom i grafičkom dijelu plana, potrebno je
ostalu važeću prostorno plansku dokumentaciju uskladiti sa svim izmjenama i dopunama
navedenog plana ( UPU Gršćica – Prižba, UPU Prišćapac, UPU Lužica, UPU Zaglav –
Karbuni, UPU Potirna i UPU Bristva – Prigradica - Žukova).
U 2014. godini započet je postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna UPU Gršćica
– Prižba, budući je u navedenom planu potrebno izvršiti najviše izmjena i dopuna, kako bi se
uskladio sa Izmjenom i dopunom Prostornog plana ureñenja Općine Blato.
U proteklom razdoblju izrañen je Konačni prijedlog plana, te se očekuje suglasnost
Ministarstva koja je potrebna prije donošenja plana.
U ovoj godini izrañen je Konačni prijedlog Dopune Prostornog plana ureñenja Općine
Blato.
U protekloj godini utrošeno je 48.000,00 kuna za izradu Izmjena i dopuna UPU
Gršćica Prižba i Dopunu Prostornog plana ureñenja Općine Blato.
7. Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata
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. U 2010.
godini ishoñeno je Rješenje za grañenje.
U 2011. godini realizirani su radovi u vrijednosti od 1.000.000,00 kuna, koliko je
odobreno od Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.
Općini Blato su u 2014. godini odobrena sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja
i fondova Europske unije u iznosu od 1.400.000,00 kuna. Općina Blato je u ovoj investiciji
sudjelovala sa 33 % tj. sa iznosom od 700.000,00 kuna, od čega je Općina Blato u 2014.
godini financirala sa iznosom od 350.000,00 kuna, dok se preostali iznos od 350.000,00 kuna
realizira u 2015. godini.
Tijekom srpnja i kolovoza 2014. godine provedena je javna nabava te je sa
najpovoljnijim ponuñačem – Konstruktor Hotina d.o.o. sklopljen ugovor. Ukupna vrijednost
ugovorenih radova iznosi 1.945.591,25 kuna, dok cijena grañevinskog i geotehničkog
nadzora, te nadzora provoñenja mjera zaštite na radu iznosi 76.387,50 kuna, što ukupno sa
izvoñenjem radova iznosi 2.021978,75 kuna. Općina Blato je i u 2015. godini zatražila
financijska sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dovršetak
ove investicije , meñutim sredstva nisu odobrena, te
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će Općina Blato ponovno zatražiti sredstva i u 2016. godini.
U prvoj polovici ove godine Općina Blato za ovu investiciju izdvojila je 19.485,00 kuna za
stručni nadzor, te će se ostatak dugovanja isplatiti do kraja ove godine.
8. Izgradnja reciklažnog dvorišta – projektna dokumentacija

Općina Blato je u 2015. godini od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
zatražila financijska sredstva za financiranje projektne dokumentacije za izgradnju
reciklažnog dvorišta u radnoj zoni Krtinja.
U tom smislu Općina Blato je otkupila parcele i izvršila imovinsko pravne
poslove za parcele na kojima se planira izgradnja reciklažnog dvorišta.
U proteklom razdoblju ugovorena je izrada projektne dokumentacije koja je
potrebna za ishoñenje akta za gradnju i izvoñenje radova za što je izdvojeno 65.000,00 kuna.
U tijeku je izrada projektne dokumentacije, nakon čega će se podnijeti zahtjev za ishoñenje
akta za gradnju.

9. Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

Općina Blato se u 2015. godini uključila u realizaciju Programa povećanja energetske
učinkovitosti obiteljskih kuća koji se provodi uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost. Natječaj za ovu namjenu objavio se u ovoj godini.
Temeljem objavljenih javnih poziva od strane Fonda u 2015. godini, odreñeni su
uvjeti natječaja, pri čemu maksimalni udio sufinanciranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost može iznositi do 60 % opravdanih troškova ulaganja, dok će Općina
Blato sudjelovati sa 5 % opravdanih troškova ulaganja.
Programom povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća sufinancirat će se
nabava i ugradnja opreme nove vanjske stolarije, izradu termo fasade, kao i sustavi za
grijanje ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova.
Općina Blato još ne raspolaže sa podacima o broju prijavljenih za navedeni Program,
te u prvoj polovici ove godine Općina Blato nije izdvojila planirana sredstva.
Do kraja ove godine Općina Blato planira izdvojiti 20.000,00 kuna za ovu investiciju.

10. Program korištenja obnovljivih izvora energije
Općina Blato se u 2015. godini uključila u realizaciju Programa korištenja
obnovljivih izvora energije koji se provodi uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost. Natječaj za ovu namjenu objavljen je u ovoj godini.
Temeljem objavljenih javnih poziva od strane Fonda u 2015. godini, odredili su se
uvjeti natječaja, pri čemu maksimalni udio sufinanciranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost može iznositi do 60 % opravdanih troškova ulaganja, dok će Općina
Blato sudjelovati sa 5 % opravdanih troškova ulaganja.
Programom korištenja obnovljivih izvora energije sufinancirati će se ugradnja sustava
sa solarnim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode i grijanje, kotlovima na
drvnu sječku/pelete, te fotonaponskim pretvaračima za proizvodnju električne energije.
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Općina Blato još ne raspolaže sa podacima o broju prijavljenih za navedeni Program,
te u prvoj polovici ove godine Općina Blato nije izdvojila planirana sredstva.
Do kraja ove godine Općina Blato planira izdvojiti 10.000,00 kuna za ovu investiciju.
11. Proširenje groblja Svetog Križa u Blatu
Tijekom 2014. i 2015. godine izvršeno je proširenje groblja, te se izgradilo ukupno 50
grobnica. Do sada su prodane 43 grobnice, dok je 7 grobnica u vlasništvu Općine Blato.
Proširenje se izvršilo 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.
Provedena je javna nabava za izvoñenje radova, te prema najpovoljnijoj ponudi
Konstruktor Hotine d.o.o. ukupna cijena izvoñenja radova iznosi 2.440.399,00 kuna sa PDVom. Ugovoren je i stručni nadzor za što će se izdvojiti 42.500,00 kuna sa PDV-om.
Prema zbroju početnih troškova i troškova izvoñenja radova i stručnog nadzora,
ukupni iznos potreban za proširenje groblja iznosi 2.643.399,00 kuna. Cijena pojedinačne
velike grobnice iznosi 50.000,00 kuna, dok cijena male grobnice iznosi 40.000,00 kuna.
U prvoj polovici ove godine utrošeno je ukupno 9.000,00 kuna za stručni nadzor.

12. Projektna dokumentacija za odvodnju sjeverne obale Općine Blato
U sklopu ograničenog poziva na dostavu prijedloga projekta br. EN 2.1.11
Ministarstva poljoprivrede sa svrhom dodjele bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda,
Vodovodu d.o.o. Blato dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu 3.590.102,50 kuna, što
predstavlja 85 % od ukupno procijenjene vrijednosti projekta (4.223.650,00 kuna) izrade
studijsko projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava u aglomeraciji Blato
(Sjeverna obala) te aglomeraciji Smokvica – Brna.
Procijenjena vrijednost dokumentacije za aglomeraciju Blato iznosi 1.735.350,00 kuna
i od tog iznosa 15 % treba osigurati Općina Blato, što iznosi 260.302,50 kuna.
Prema dinamici izrade dokumentacije Općina Blato u 2015. godini treba osigurati
104.121,00 kuna, dok će u 2016. godini osigurati 156.181,50 kuna.
Vodovod – Blato d.o.o. proveo je javnu nabavu za izradu projektne dokumentacije za
izgradnju sustava odvodnje za aglomeraciju Blato od uvale Bristva do Popov ratka, te za
aglomeraciju Smokvica - Brna. Početkom rujna ove godine potpisan je ugovor sa
najpovoljnijim ponudideljem, ZP Lineal d.o.o., Maribor. Vrijednost ugovora je 3.590.102,51
kuna.

13. Postavljanje rasvjetnih stupova - ekološka javna rasvjeta
Općina Blato je u prvoj polovici 2015. godine postavila ukupno 31 rasvjetnih
stupova
na području Općine Blato i to u Potkantilišću i Prigradici 19, u Zaglavu 10 i u
predjelu Gršćica-Prižba 2 rasvjetna stupa. Izvršen je energetski pregled javne rasvjete koji će
se financirati do kraja ove godine, a koji će zapravo činiti sastavni dio natječajne
dokumentacije kojom će se Općina Blato javiti na natječaj u Fond za zaštitu okoliša.
U proteklom razdoblju za ekološku javnu rasvjetu utrošeno je ukupno 54.547,00 kuna.
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14. Sufinanciranje radova na izgradnji C.S. Veprijak
Vodovod d.o.o. Blato je temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave,
ugovorio rekonstrukciju C. S. Veprijak sa izvoñačem radova Pomak d.o.o. iz Splita i stručni
nadzor sa tvrtkom Strilam d.o.o. iz Splita. Ukupna vrijednost izvršenih radova je 6.897.922,13
una + PDV. Općina Blato i Vodovod d.o.o. Blato sklopili su ugovor o sufinanciranju kojim će
Općina Blato za ovu investiciju do kraja ove godine izdvojiti 240.000,00 kuna u 2015. godini.
15. Izgradnja javnog WC-a
Općina Blato do kraja ove godine planira izvršiti izmjenu projektne dokumentacije i
ishoditi izmjenu Rješenja za grañenje za što će se do kraja 2015. godine izdvojiti 15.000,00
kuna.
16. Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe na području otoka Korčule
Općina Blato se obvezala da će sudjelovati u financiranju Koncepcijskog rješenja
vodoopskrbe područja donje Neretve, poluotoka pelješca te Korčule, Mljeta i Lastova s
izradom detaljnog matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom
izvodljivosti, i to do kraja 2015. godine izdvojit će 28.000,00 kuna, a u 2016. godini
10.000,00 kuna.
17. Energetski pregled javne rasvjete
Izvršen je energetski pregled javne rasvjete koji će se financirati do kraja ove godine u
iznosu od 30.000,00 kuna, a koji će zapravo činiti sastavni dio natječajne dokumentacije
kojom će se Općina Blato javiti na natječaj u Fond za zaštitu okoliša.

18. Inicijativa za izgradnju zračne luke Korčula
Gradnja Zračne luke Korčula uvjet je ne samo turističkog nego i ukupnog
gospodarskog razvoja otoka Korčule, Pelješca, ali i susjednog Lastova.
U tom smislu održan je sastanak Gradonačelnika i Općinskih načelnika otoka Korčule
i dijela Pelješca na kojem je dogovoreno da se u Proračunu za 2015. godinu planiraju
inicijalna sredstva potrebna za osnivanje Trgovačkog društva "Zračna luka Korčula" koje bi
operativno vodilo poslove oko realizacije tog zajedničkog otočnog kapitalnog projekta.
Općina Blato će za ovu svrhu u svom Proračunu za 2015. godinu osigurati 5.000,00
kuna.
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FINANCIRANJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO u
prvoj polovici 2015. 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

Planirano za
2015.

Ostvareno od 01. Izvori financiranja
01. do 30. 06.
2015.

1.

Proširenje dijela ŽC 6222

1.350.000,00

330.506,00

Općina Blato

2.

Rekonstrukcija ceste Blato
– Gršćica

300.000,00

67.133,00

Općina Blato

3.

Izgradnja kanalizacijskog
sustava Blato – Prigradica

IPARD Program
Općina Blato

Izgr.II faze kanal. pods.
naselje Blato

500.000,00

4.

Sanacija deponija Sitnica

125.000,00
750.000,00

5.

Rekonstrukcija ceste
Sitnica - Karbuni

200.000,00

6.

Izmjena i dopuna UPU
Gršćica – Pižba, Dopuna
PPUO Blato

85.000,00

48.000,00

Općina Blato

7.

Odvodnja oborinskih voda
iz centra Blata

350.000,00

19.485,00

Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova Europske
unije

8.

Izgradnja reciklažnog
dvorišta u Radnoj zoni
Krtinja

70.000,00

Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost

9.

Program povećanja
energetske učinkovitosti
obiteljskih kuća

20.000,00

Općina Blato

10. Program korištenja
obnovljivih izvora energije

10.000,00

Općina Blato

11. Proširenje groblja Svetog
Križa u Blatu

500.000,00

12. Projektna dokumentacija
za odvodnju sjeverne obale
Općine Blato

105.000,00

13. Postavljanje rasvjetnih

50.000,00

1.875,00
11.250,00

Općina Blato
Fond za zaštitu okoliša
Općina Blato

9.000,00

Općina Blato i grañani
Općina Blato

54.547,00

Općina Blato i Fond za
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zaštitu okoliša
240.000,00

Općina Blato

15. Izgradnja javnog Wc-a

15.000,00

Općina Blato

16. Koncepcijsko rješenje
vodoopskrbe na području
otoka Korčule

28.000,00

Općina Blato

17. Energetski pregled javne
rasvjete

30.000,00

Fond za zaštitu okoliša

18. Inicijativa za izgradnju
zračne luke Korčula

5.000,00

Općina Blato

Ukupno Općina Blato

3.663.000,00

511.061,00

Ukupno drugi izvori
financiranja

1.070.000,00

30.735,00
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
I OPSEG RADOVA ODRŽAVANJA UREĐENOG
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2015. 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:

650.000,00 kn

1. Općina Blato
2. Eko d.o.o.

186.541,00 kn
463.459,00 kn

29 %
71 %

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:

67.500,00 kn

Izvori financiranja:
1. Općina Blato
2. Eko d.o.o.

50.000,00 kn
17.500,00 kn

74 %
26 %

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.
Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

135.000,00 kn

1. Općina Blato

135.000,00 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. Izvršena je nabavka 30 kandelabera koji su postavljeni
u Zaglavu i Prigradici.

Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

280.000,00 kn

1. Općina Blato

280.000,00 kn

100 %

5. ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH KANALA
Održavanje kišnih slivnika, taložnica i odvodnih kanala vršilo se prema potrebi, a generalno
čišćenje se obavlja prije jesenskih kiša. Na melioracijskim kanalima u blatskom polju nije se
izvršila košnja trave uz redovno čišćenje šiblja i nanosa, uključujući poslove vodo-čuvarske
službe jer je navedeno izvršio Neretvanski sliv d.o.o. sa svojim kooperantima.
Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

5.000,00 kn

1. Općina Blato

5.000,00 kn

100 %

6. ODRŽAVANJE GROBLJA:
Temeljem „Odluke o groblju“ i “ Plana i programa Eko-a d.o.o. za 2015. god.“ na groblju Sv.
Križa se uz redovno održavanje izvršilo dvadeset (20) sprovoda. Čišćenje „Starog groblja“
vršilo se pred „Uskrs“.
Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

35.000,00 kn

1. Eko d.o.o.

35.000,00 kn

7. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Vrijednost radova:

13.108,00 kn

1. Općina Blato

13.108,00 kn

100%

100 %
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8. INTERVENCIJE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA MORA
Sredstva planirana za izvanredne intervencije nisu upotrebljena jer nije bilo onečišćenja mora.

9. 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.

Vrijednost radova:
Izvori financiranja:
1. Općina Blato
2. Eko d.o.o.

VRSTE ODRŽAVANJA
1.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNE
POVRŠINE

2.

ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA

3.

65.000,00 kn

50.000,00 kn
15.000,00 kn

PLANIRANO
ZA 2015.

77 %
23 %

OSTVARENO U
RAZDOBLJU OD
01.-30.06.2015.

IZVORI
FINANCIRANJA

940.000,00
360.000,00
100.000,00
35.000,00

186.541,00
463.459,00
50.000,00
17.500,00

OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH
POVRŠINA

270.000,00

135.000,00

OPĆINA BLATO

4.
5.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH
KANALA

380.000,00
31.500,00
10.000,00

280.000,00
5.000,00

6.

ODRŽAVANJE GROBLJA

70.000,00

35.000,00

OPĆINA BLATO
HRVATSKE
VODE
OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.

7.

ODRŽAVANJE
NERAZVRSTVANIH CESTA
INTERVENCIJE U SLUČAJU
ONEČIŠĆENJA MORA
OSTALO ODRŽAVANJE

50.000,00

13.108,00

OPĆINA BLATO

8.
9.

UKUPNO:

10.000,00

-

100.000,00
30.000,00

50.000,00
15.000,00

OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.

1.860.000,00
495.000,00
31.500,00

719.649,00
530.959,00
-

OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.
HRVATSKE VODE

2.386.500,00

1.250.608,00

SVEUKUPNA

VRIJEDNOST
PROGRAMA

OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA
PODRUČJU OPĆINE BLATO za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine
1. UVOD
Za javne potrebe u kulturi na području općine Blato za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2015. godine izdvojeno je 299.843,00 kuna. Sredstvima se sufinancirao rad Narodne knjižnice Blato,
rad Blatskih fižula-ustanove u kulturi, programi kulturnih društava i udruga.
Sva sredstava potrebna za financiranje javnih potreba u kulturi u prvih šest mjeseci 2015.
godine osigurana su iz Proračuna Općine Blato.

2. REALIZACIJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA PRVIH ŠEST
MJESECI 2015. GODINE
2.1 Rad ustanova i djelatnosti u temeljnoj kulturi
U financiranju rada Narodne knjižnice Blato za prvih šest mjeseci 2015. godine izdvojena su
sredstva u iznosu od 110.594,00 kuna, i to:
- sredstva za plaće djelatnica

90.874,00 kuna;

- sredstva za materijalne troškove

9.862,00 kuna;

- nabavka knjižne grañe i opreme

9.858,00 kuna;

U financiranju redovnog rada ustanove u kulturi «Blatski fižuli» za prvih šest mjeseci 2015.
godine izdvojena su sredstva u iznosu od 105.446,00 kuna, i to:
- sredstva za plaću djelatnice

68.090,00 kuna;

- materijalni troškovi

5.293,00 kuna;

- kulturne manifestacije

32.063,00 kuna

Od kulturnih manifestacija održano je: „Tjedan Blata“ (Izložba Djece Dječjeg vrtića Blato,
koncert Osnovne glazbene škole, koncert HGU Sveta Vincenca, prezentacija i predavanje VU
Kumpanjija „Obnova haja“, promocija albuma ženske klape Kanela, športski turnir-šah, Glavni javni
nastup VU Kumpanjija i svečana sjednica Općinskog vijeća Blato), Promocija knjige Srñana
Duhovića, Promocija riječnika „Govor Blata na Korčuli“, Prvi glas Blata, Otvorena vrata Etno kuće
Barilo, šestodnevni program „Tajanstvena je zemlja suza“ povodom obilježavanja Meñunarodnog
dana muzeja, Pokladi i „Omiški festival te trodnevno gostovanje društva „Naša djeca iz Koprivnice“.
Sredstva su utrošena za: promidžbu, informiranje, ugovore o najmu sudionika, nagrade, reprezentaciju
i tekuće rashode)

2.2. Kulturna dogañanja
Za ostala kulturna dogañanja koji nisu u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Općine
Blato, u prvih šest mjeseci 2015. godine Općina Blato je izdvojila 10.000,00 kuna (donacija Klapi
„Kumpanji za nabavku potrebnih odijela za rad klape).

2.3. Financiranje programa kulturnih društava
Za djelovanje kulturnih društava u Blatu u prvih šest mjeseci 2015. godine Općina Blato
izdvojila je ukupno 62.803,00 kuna. Struktura dodijeljenih sredstava je sljedeća:
- VU «Kumpanija»

13.303,00 kuna;
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- kuna;

- HGU «Sveta Vincenca»

8.500,00 kuna;

- HGSU «Petar Milat»

2.000,00 kuna;

- Župni zbor

- kuna

- Matica hrvatska-ogranak Blato

- kuna;

- Društvo prijatelja «Vino u tradiciji življenja»

- kuna;

- UPO Krulić

3.000,00 kuna

- Blatska udruga mladih «Bum»

- kuna

- Općinski savjet mladih

- kuna

- Radio Blato

36.000,00 kuna;

2.4. Izdavaštvo i informiranje
Za potrebe izdavaštva i informiranja u prvoj polovini 2015. godine Općina Blato iz Proračuna
izdvojila je ukupno 11.000,00 kuna (Župni ured – tiskanje kalendara 1.000,00 kuna, Počasni
Bleiburški vod 2.000,00 kuna i izdavanje Monografije „20 godina postojanja HGU Sveta Vincenca
8.000,00 kuna).

2.5. Etno kuća Barilo
U prvoj polovini 2015. godine nije bilo zahtjeva od strane Etno kuće Barilo za isplatu proračunskih
sredstava za 2015. godinu;

2.6. 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 2015. nije izdvajala financijska sredstva jer se radovi odvijaju u mjesecu srpnju,
kolovozu i rujnu tekuće godine.
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TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I IZDVOJENIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA PRVIH ŠEST MJESECI 2015. GODINE

NAZIV PROGRAMA

Proračun za
2015. godinu

Izmjene i
dopune za 2015.

Izdvojeno u
prvih šest
mjeseci

Izvori financiranja

2015.
TEMELJNA KULTURA

569.500,00

569.500,00

216.040,00

Narodna knjižnica Općine
Blato

234.500,00

234.500,00

110.594,00

335.000,00

335.000,00

105.446,00

Proračun Općine Blato

Blatski fižuli-ustanova u
kulturi
KULTURNA
DOGAĐANJA

20.000,00

20.000,00

10.000,00

Proračun Općine Blato

ETNO ZBIRKA
BARILO

15.000,00

15.000,00

0

Proračun Općine Blato

PROGRAMI
KULTURNIH UDRUGA
I DRUŠTAVA
IZDAVAŠTVO I
INFORMIRANJE

INVESTICIJSKA
ULAGANJA U
OBJEKTE I GRAĐU U
KULTURI
-Obnova starohrvatskih
crkvica
-Arheološka baština
Kopila

Proračun Općine Blato
205.000,00

62.803,00

205.000,00

Proračun Općine Blato
5.000,00

5.000,00

912.000,00

422.000,00

22.000,00

22.000,00

80.000,00

80.000,00

810.000,00

320.000,00

11.000,00

0

0

Proračun Općine Blato
i Ministarstvo kulture
RH

0

- Ureñenje galerijskog
prostora (1)
0
SVEUKUPNO:

1.726.500,00

1.236.500,00

299.843,00

Proračun Općine Blato
i Ministarstvo kulture
RH
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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 2015. 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. Za
Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju za prvih šest mjeseci 2015. godine Općina
Blato ukupno je izdvojila 375.875,00 kuna.
2. REALIZACIJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU I
OBRAZOVANJU NA PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA RAZDOBLJE OD 01.
SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2015. GODINE
2.1. Program u predškolskom odgoju i obrazovanju
U predškolskom odgoju i obrazovanju Općina Blato u prvih šest mjeseci 2015.
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 285.625,00 kuna i to:
- Dječji vrtić «Blato»

u iznosu od

221.625,00 kuna;

- Dječji vrtić «Marija Petković»

u iznosu od

64.000,00 kuna.

2.2. Program u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju
U prvoj polovini 2015. godine Općina Blato podržala je različite programe Osnovne škole
Blato koju je polazilo 266 učenika u osam razreda i 16 odjeljenja, te Srednje škole Blato koju
je polazilo 175 učenika u 11 odjeljenja.
Temeljem zahtjeva, Općina Blato isplatila je ukupno za prvih šest mjeseci 2015.
godine Osnovnoj i Srednjoj školi Blato ukupno uplatila 23.750,00 kuna.
Za Školski sportski klub Osnovne škole Blato u prvoj polovini 2015. 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.
2.3. Program u glazbenom obrazovanju djece i mladeži
Za realizaciju ovog dijela programa Općina Blato u prvih šest mjeseci 2015. godine
izdvojila je 9.000,00 kuna. Osnovnu glazbenu školu 58 učenika u 6 razreda, a 20 učenika je
upisano u malu školu glazbe Takoñer djeluje mali zbor OGŠ i zbor „Cvrčak“ Srednje škole
Blato i dvije klape Koraja i Kolajna. Rad škole kao mentorska škola nadzire Umjetnička škola
Luke Sorkočevića iz Dubrovnika čiji profesori sudjeluju u ispitnim komisijama.
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2.4. Program u visokoškolskom obrazovanju
Sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata Općina Blato je u prvih šest
mjeseci 2015. godine stipendirala je ukupno 15 studenata, te je za realizaciju ove mjere
izdvojila 56.000,00 kuna.
2.5. Izgradnja Dječjeg vrtića – Izrada projektne dokumentacije (Natječaj će biti
raspisan krajem tekuće godine).
TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I IZDVOJENIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU ZA PRVIH ŠEST
MJESECI 2015. GODINE
Red
broj
1.

2.

3.

4.

Naziv programa

Proračun za
2015.

Izmjene i
dopune za
2015

Izdvojeno u
prvih 6 mjeseci
2015.

Programi predškolskog odgoja i
obrazovanja:

650.000,00

650.000,00

285.625,00

Izvori
financiranja

Proračun
Općine Blato

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

480.000,00
170.000,00

480.000,00
170.000,00

221.625,00
64.000,00

Programi osnovnog i srednješkolskog
obrazovanja:

69.000,00

69.000,00

34.250,00

- programi Osnovne i Srednje škole
Blato
-ŠŠK „Škoj“ i ŠŠK Osnovne škole
- pokloni najboljim učenicima
- Program Osnovne škole Blato

30.000,00

30.000,00

23.750,00

6.000,00
15.000,00
18.000,00

6.000,00
15.000,00
18.000,00

1.500,00
0
9.000,00

110.000,00

101.000,00

56.000,00

Proračun
Općine Blato

0

Ministarstvo
regionalnog
razvoja

375.875,00

Proračun
Općine Blato
i Ministarstvo
regionalnog
razvoja

Programi visokoškolskog
obrazovanja (1)
Izgradnja Dječjeg vrtića Blato

UKUPNO

500.000,00

1.329.000,00

500.000,00

1.320.000,00

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 2015. godine
1. UVOD
Za javne potrebe u sportu na području općine Blato za razdoblje od 01. siječnja do 30.
lipnja 2015. godine iz Proračuna je izdvojeno 286.124,00 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 2015. GODINE
2.1. Djelovanje sportskih društava
Za djelovanje sportskih društava u prvoj polovini 2015. godine iz Proračuna
Općine Blato izdvojeno je ukupno 264.560,00 kuna.Struktura izdvojenih sredstava je
sljedeća:
- BŠK «Zmaj»
254.060,00 kuna;
- GU «Hrvatski sokol»
5.500,00 kuna;
- ŠRU «Pagar»
- kuna;
- Šahovski klub «Blato»
5.000,00 kuna;
-HPD «Spivnik»
- kuna;
- Vaterpolo klub «Tornado»
- kuna;
- LU «Jastreb»
- kuna.
2.2. Djelovanja i dogañanja u sportu za vrijeme manifestacija pod
pokroviteljstvom Općine Blato i promicanje sporta meñu mladima
U prvih šest mjeseci 2015. godine Općina Blato ukupno je izdvojila 613,00 kuna
(nabavku pehara).
2.3. Organizacija memorijalnog turnira u spomen na pok. Želimira Žanetića
U prvih šest mjeseci nije bilo zahtjeva jer se turnir organizira u listopadu tekuće
godine.
3. KAPITALNI PROJEKTI
• Sportska dvorana
U prvih šest mjeseci 2015. godine nije bilo izdvajanja iz Proračuna za sportsku dvoranu.
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•

Održavanje Športskih objekata
U prvih šest mjeseci 2015. godine za održavanje sportskih objekata iz Proračuna
Općine Blato ukupno je izdvojeno 20.951,00 kuna.
• Ureñenje plaže na Prižbi – Ravno sa sportsko rekreacijskim sadržajima
U prvih šest mjeseci 2015. godine nije bilo izdvajanja iz za ureñenje plaže na Prižbi. (Općina
Blato prijavila se na predmetni Natječaj, te očekuje Rješenje imovinsko pravnih odnosa od
strane DUDI-a).

TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I IZDVOJENIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA PRVIH ŠEST MJESECI 2015. GODINE
NAZIV PROGRAMA

FINANCIRANJE PROGRAMA
SPORTSKIH KLUBOVA I
DRUŠTAVA
DJELOVANJA I DOGAĐANJA U
SPORTU TIJEKOM GODINE
ORGANIZACIJA
MEMORIJALNOG TURNIRA U
SPOMEN NA ŽELIMIRA
ŽANETIĆA
KAPITALNI PROJEKTI
- Sportska dvorana
-Održavanje športskih objekata
- Ureñenje plaže na Prižbi-Ravno
UKUPNO

PLANIRANO
PROGRAMOM
ZA 2015.
GODINU

IZDVOJENO U
PRVIH ŠEST
MJESECI 2015.

IZVORI
SREDSTAVA

381.000,00

264.560,00

Proračun Općine
Blato

10.000,00

613.00

Proračun Općine
Blato

5.000,00

Proračun Općine
Blato

315.000,00

20.951,00

300.000,00
15.000,00

0
20.951,00

1.000.000,00

0

1.776.000,00

286.124,00

Proračun Općine
Blato

Ministarstvo
turizma
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 2015. godine
1. UVOD
Program zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato donosi se na temelju Zakona o
socijalnoj skrbi (NN 157/13 i 152/14), 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 realizaciju Programa zdravstva i socijalne skrbi na području Općine Blato za prvih
šest mjeseci 2015. godine ukupno je izdvojeno 308.825,00 kuna,
2. REALIZACIJA PRAVA I OBLIKA SOCIJALNE SKRBI U SUSTAVU
PROGRAMA ZDRAVSVA I SOCIJALNE SKRBI OPĆINE BLATO ZA
RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2015. GODINE

A) Zaštita djece i mladeži

216.537,00 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 13.000,00 kuna.

2.2.

Jednokratne novčane pomoći
Općina Blato je u prvoj polovini 2015. godine isplatila je 8 jednokratnih
pomoći mladima u iznosu od 26.200,00 kuna.

2.3.

Jednokratne novčane potpore za novoroñenu djecu
Prema dostavljenim zahtjevima roditelja za isplatu naknade za novoroñenu
djecu (a koji su zahtjev u prvih šest mjeseci 2015. godine ukupno je iz
Općinskog Proračuna isplaćeno 164.412,00 kuna (za 26 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 12.925,00 kuna.
B) Zaštita obitelji i starijih osoba

39.896,00 kuna.
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2.5. Pomoć za stanovanje
Na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb, u prvoj polovini 2015. godine
Općina Blato sudjelovala je u pružanju pomoći u podmirenju troškova
stanovanja u ukupnom iznosu od 8.645,00 kuna.
2.6.

Jednokratne novčane pomoći
Na temelju podnesenih zahtjeva Općinski načelnik odobrio je za prvih šest
mjeseci 2015. godine 6 jednokratnih novčanih 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 31.251,00 kuna.

2.7. Sufinanciranje tuñe njege i pomoći u kući
U prvih šest mjeseci 2015. godine nije podnesen zahtjev Općini Blato za
sufinanciranje tuñe njege i pomoći u kući.
C)
2.8.

Financiranje udruga i društava

52. 392,00

kuna.

«Vincenca» Humanitarna udruga osoba s posebnim potrebama
Općina Blato u proteklih šest mjeseci 2015. godine izdvojila je 34.892,00
kuna za Humanitarnu udrugu osoba s posebnim potrebama «Vincenca» koja
su utrošena za plaću djelatnice na pola radnog vremena te plaćanje najamnine
za prostor.

2.9.

- najamnina

10.100,00 kuna

- plaća djelatnice

24.792,00 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 u
prvih šest mjeseci 2015. godine nije podnesen zahtjev prema Općini Blato.

2.10.

Udruga umirovljenika
U prvih šest mjeseci 2015. godine nije podnesen zahtjev Općini Blato za
isplatu proračunskih sredstava Udruzi umirovljenika.

2.11.

Crveni križ – Gradsko društvo Korčula
U prvih šest mjeseci 2015. godine iz Općinskog proračuna za Crveni križGradsko društvo Korčula izdvojeno je 10.000,00 kuna, dok za Klub
dobrovoljnih davatelja krvi nije podnesen zahtjev za isplatu proračunskih
sredstava.
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Udruga slijepih Dubrovačko-neretvanske županije
U prvih šest mjeseci 2015. godine nije podnesen zahtjev Općini Blato za
isplatu proračunskih sredstava Udruzi slijepih Dubrovačko-neretvanske
županije;

2.13.

Udruga gluhih i nagluhih
U prvih šest mjeseci 2015. 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 2015. 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 2015. godine nije podnesen zahtjev za isplatu sredstava
iz općinskog proračuna HGSS.

2.16.

Udruga hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a
U prvih šest mjeseci 2015. godine nije podnesen zahtjev za isplatu sredstava iz
općinskog proračuna.

2.17.

Dom zdravlja dr. Ante Franulović
U prvih šest mjeseci 2015. godine nije podnesen zahtjev za isplatu sredstava iz
općinskog proračuna Dom zdravlja dr. Ante Franulović.

2.18.

Uklanjanje arhitektonskih barijera
U prvih 6 mjeseci 2015. godine za ovu mjeru ukupno je iz Proračuna Općine
Blato izdvojeno 7.500,00 kuna (postavljanje rukohvata na stepenicama
Plokate).
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TABELARNI PRIKAZ REALIZACIJE PROGRAMA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE
SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA PRVIH 6 MJESECI 2015.
PROGRAM

PLANIRANO

IZDVOJENO

ZA 2015.

U PRVIH 6 MJ

IZVORI
SREDSTAVA

2015
ZAŠTITA DJECE I
MLADEŽI
1. Olakšice i oslobañanja od
plaćanja smještaja djece u
predškolskim ustanovama
2. Jednokratne pomoći mladeži
3. Jednokratne novčane
potpore za novoroñenu djecu
4.Prigodni poklon
Božićne blagdane

bon

za

ZAŠTITA OBITELJI I
STARIJIH OSOBA

Proračun
Općine Blato

480.000,00

216.537,00

35.000,00

13.000,00

Proračun
Općine Blato

30.000,00
400.000,00

26.200,00
164.412,00

Proračun OB
Proračun
Općine Blato

15.000,00

12.925,00

Proračun
Općine Blato
Proračun O.B.

108.000,00

39.896,00

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

21.000,00

8.645,00

Proračun Općine
Blato

6. Jednokratne novčane
pomoći

72.000,00

31.251,00

Proračun OB

7. Sufinanciranje tuñe njege i
pomoći u kući

15.000,00

0

FINANCIRANJE UDRUGA
I DRUŠTAVA

196.000,00

52.392,00

Proračun Općine
Blato

9. Vincenca Udruga osoba s
posebnim potrebama

78.000,00

34.892,00

Proračun

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

2.000,00

11. Crveni križ - GD Korčula

30.000,00

Proračun
Općine Blato

Općine Blato
0

Proračun
Općine Blato

Klub dobrovoljnih davatelja
krvi

10.000,00

Proračun OB

0

12. Udruga slijepih

1.000,00

0

Proračun OB

13. Udruga gluhih i nagluhih

1.000,00

0

Proračun OB
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14. Liga protiv raka KorčulaPelješac

10.000,00

0

Proračun OB

15. Udruga umirovljenika

3.000,00

0

Proračun
Općine Blato

16. HGSS

5.000,00

0

Proračun OB

17. Dom zdravlja dr. Ante
Franulović

43.000,00

0

Proračun OB

18. Uklanjanje arh.barijera

20.000,00

7.500,00

Proračun OB

19. Pomoć oboljelim od PTSPa

3.000,00

0

UKUPNO

784.000,00

308.825,00

Proračun OB
Proračun OB
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3) Na temelju članka 6. stavka 6. i članka 42. stavka 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji
poslovnoga prostora (NN 125/11 i 64/15), članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i
članka 28. Statuta Općine Blato (Sl. glasnik 5/09, 3/13 i 9/13 pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Blato
na svojoj 17. sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Blato
Članak 1.
U Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Blato (Sl. glasnik 4/14) u
članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Općina Blato (u daljnjem tekstu: Općina) kao
zakupodavac je dužna sadašnjem zakupniku poslovnoga prostora koji u potpunosti ispunjava obveze iz
ugovora o zakupu, ili na zahtjev zakupnika, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor
sklopljen, dati pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora o zakupu na odreñeno vrijeme – ne dulje od
pet godina, osim ako joj je taj poslovni prostor potreban za obavljanje njezine djelatnosti“.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
„Zakupnik može podnijeti zakupodavcu pisani zahtjev za davanje ponude iz stavka 2. ovoga članka
najkasnije 90 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen“.
U dosadašnjem stavku 4. riječi: „u roku od 30 dana“ zamjenjuju se riječima: „najkasnije 30 dana prije
isteka roka na koji je ugovor sklopljen“.
Članak 2.
U članku 26. stavku 4. mijenja se tekst: „0. zona ……………….. 90,00 kn/m2 mjesečno“ i glasi: „0.
zona ……………….. 55,00 kn/m2 mjesečno“.
Članak 3.
U članku 47. riječ: „izvršava“ zamjenjuje se riječju: „ispunjava“.
Članak 4.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu
Općine Blato stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Blato“.
KLASA: 021-05/15-02/30
URBROJ: 2138/02-01-15-1
Blato, 24. rujna 2015. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
prof. Tonći Padovan, v.r.
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4) Na temelju čl. 1. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne
novine«, broj 25/13, 85/15) i čl. 88., 97., 98., 99. i 100. Statuta Općine Blato (»Službeni
glasnik Općine Blato«, broj 05/09, 03/13 i 9/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine
Blato na svojoj 17. sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine donijelo je

PRAVILNIK
O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA
OPĆINE BLATO
I.

Opće odredbe
Članak 1.

U postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu
informacija koje posjeduje Općina Blato primjenjuju se odredbe Zakona o pravu na pristup
informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).
Članak 2.
Ovim se Pravilnikom o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu
uporabu informacija Općine Blato (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ureñuju uvjeti pod kojima
»Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija« (u daljnjem tekstu:
korisnik- je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba), ostvaruje pravo na pristup
informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže Općina Blato kao tijelo javne vlasti, pravila
postupka u kojem ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup
informacijama, a Općina Blato ispunjava svoju obvezu omogućavanja pristupa zatraženoj
informaciji te ograničenja prava na pristup informacijama.
Članak 3.
U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj
25/13, 85/15) pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:
(1) »Informacija« je svaki podatak koji posjeduje Općina Blato kao tijelo javne vlasti u
obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan
(napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi
zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge
osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne
vlasti,
(2) »Pravo na pristup informacijama« obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje
informacije kao i obvezu Općine Blato da omogući pristup zatraženoj informaciji,
odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo
objavljivanje proizlazi iz obveze odreñene zakonom ili drugim propisom,
(3) »Ponovna uporaba« znači uporabu informacija Općine Blato od strane fizičkih ili
pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za
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koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom
odreñenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena
informacija izmeñu tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne
predstavlja ponovnu uporabu,
(4) »Test razmjernosti i javnog interesa« je procjena razmjernosti izmeñu razloga za
omogućavanje pristupa informaciji i razloga za ograničenje te omogućavanje pristupa
informaciji ako prevladava javni interes.
II.

Obveze
Članak 4.

Općina Blato ima obvezu na internetskim stranicama objaviti na lako pretraživ način i
u strojno čitljivom formatu informacije koje posjeduje i kojima raspolaže iz svog djelokruga
rada na temelju odredbi čl. 10. i 12. Zakona o pravu na pristup informacijama, na temelju čl.
1. ovog Pravilnika i čl. 97., 98., 99. i 100. Statuta Općine Blato.
Članak 5.
Općina Blato dužna je dokumente iz čl. 10. st. 1. toč. 2. i 4. Zakona o pravu na pristup
informacijama u elektroničkom obliku dostavljati u Središnji katalog službenih dokumenata
Republike Hrvatske radi njihove trajne dostupnosti.
Članak 6.
Općina Blato obvezna je radi osiguravanja prava na pristup informacijama donijeti
Odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja
prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).
Članak 7.
Općina Blato obvezna je upoznati javnost sa službenim podacima o službeniku za
informiranje službenom objavom na Internet stranici na lako pretraživ način.
Članak 8.
Općina Blato dužna je provoditi savjetovanje s javnošću putem Internet stranice pri
donošenju nacrta propisa, općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad
se njima utječe na interese grañana i pravnih osoba u skladu s čl. 11. Zakona o pravu na
pristup informacijama objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s
obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog
dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.
Članak 9.
Općina Blato obvezna je provoditi savjetovanje s javnošću u pravilu u trajanju od 30
dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se ureñuje
postupak procjene učinaka propisa.
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Članak 10.
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Općina Blato dužna je izraditi i
objaviti na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene
prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i
primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu
koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument.
Članak 11.
Općina Blato dužna je donijeti i na svojoj internetskoj stranici objaviti plan
savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske
godine. O izmjenama plana savjetovanja Općina Blato dužna je istim putem izvijestiti javnost.
Članak 12.
Nakon provedenog savjetovanja dokumentaciju koja nastaje u postupku savjetovanja s
javnošću, bilo u elektroničkom obliku bilo na papiru, Općina Blato dužna je čuvati u skladu s
propisima o arhivskom gradivu.
III.

Službenik za informiranje
Članak 13.
Službenik za informiranje može biti isključivo osoba zaposlena u Općini Blato.
Članak 14.

Službenik za informiranje obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,
sukladno unutarnjem ustroju Općine Blato, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup
informacijama i ponovne uporabe informacija.
Članak 15.
Službenik za informiranje unapreñuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i
objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad
Općine Blato.
Članak 16.
Službenik za informiranje osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva korisnicima u vezi s ostvarivanjem prava utvrñenih Zakonom o pravu na pristup
informacijama i pratećim propisima:
(1) zaprima usmeni i pisani zahtjev podnositelja zahtjeva,
(2) postupa po zaprimljenom usmenom i pisanom zahtjevu podnositelja zahtjeva,
(3) ustupa informacije podnositelju zahtjeva po zaprimljenom zahtjevu (neposrednim
davanjem informacije, davanjem informacije pisanim putem, uvidom u dokumente i
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izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, dostavljanjem preslika
dokumenta koji sadrži traženu informaciju, na drugi način koji je prikladan za
ostvarivanje prava na pristup informaciji),
obavještava podnositelja zahtjeva o tome gdje je, kada i kako tražena informacija
objavljena,
obavještava podnositelja zahtjeva o produženju roka za dostavu informacije,
u slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva bez odgode poziva podnositelja
zahtjeva da ga ispravi,
ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način zadržava pravo
da nepotpun ili nerazumljiv zahtjev odbaci po rješenju Općine Blato u skladu sa
Zakonom o pravu na pristup informacijama,
upućuje podnositelja zahtjeva na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u
svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije,
zaprimljene zahtjeve upisuje u službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama
o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija po
redoslijedu zaprimljenih zahtjeva.
Članak 17.

Službenik za informiranje obavlja i druge poslove odreñene ovim Pravilnikom i
drugim aktima.
IV.

Službeni upisnik
Članak 18.

Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija (u daljnjem tekstu: Upisnik), u skladu s
odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama vodi službenik za informiranje.
Članak 19.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama prema evidenciji iz
Upisnika službenik za informiranje dostavlja Povjereniku za prethodnu godinu najkasnije do
31. siječnja tekuće godine.
V.

Ograničenja prava na pristup informaciji
Članak 20.

Općina Blato ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode
nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka u skladu
sa čl. 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).
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Članak 21.
Općina Blato može ograničiti pristup informaciji:
1) ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se
ureñuje tajnost podataka,
2) ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu,
3) ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu,
4) ako je informacija zaštićena zakonom kojim se ureñuje područje zaštite osobnih
podataka,
5) ako je informacija zaštićena propisima kojima se ureñuje pravo intelektualnog
vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka nositelja prava,
6) ako je pristup informaciji ograničen sukladno meñunarodnim ugovorima ili se radi
o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja meñunarodnim
ugovorima ili pregovora s drugim državama ili meñunarodnim organizacijama, do
završetka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u području održavanja
diplomatskih odnosa,
7) u ostalim slučajevima utvrñenim zakonom.
Članak 22.
Općina Blato može ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi
njezino objavljivanje:
1) onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano voñenje sudskog, upravnog ili
drugog pravno ureñenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
2) onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno
nadzor zakonitosti.
Članak 23.
Općina Blato može ograničiti pristup informaciji ako je:
1) informacija u postupku izrade unutar jednog ili meñu više tijela javne vlasti, a
njezino bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije
moglo ozbiljno narušiti proces njezine izrade,
2) informacija nastala u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata
te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili meñu više tijela javne vlasti, a
njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja
informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja
i izražavanja stavova.
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Članak 24.
Ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz čl. 21. i 22.
ovoga Pravilnika, preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim.
Članak 25.
Informacije kojima se ograničava pravo na pristup iz razloga navedenih u čl. 21. st. 5.
ovoga Pravilnika postaju dostupne javnosti kad to odredi onaj kome bi objavljivanjem
informacije mogla biti prouzročena šteta, ali najduže u roku od 20 godina od dana kad je
informacija nastala, osim ako zakonom ili drugim propisom nije odreñen duži rok.
Članak 26.
Informacije iz čl. 21. i 22. ovoga Pravilnika postaju dostupne javnosti nakon što
prestanu razlozi na temelju kojih je tijelo javne vlasti ograničilo pravo na pristup informaciji.
Članak 27.
Pristup informaciji iz čl. 23. st. 1. ovoga Pravilnika može se ograničiti i nakon što je
informacija dovršena, osobito ako bi ta objava ozbiljno narušila proces odlučivanja i
izražavanja mišljenja ili dovela do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, osim ako
postoji prevladavajući javni interes za objavu informacije.
Članak 28.
Općina Blato provodi test razmjernosti i javnog interesa u skladu sa čl. 16. Zakona o
pravu na pristup informacijama.
VI.

Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu
informacija
Članak 29.
Općina Blato omogućuje pristup informacijama:
(1) pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način,
odnosno davanjem priopćenja, objavom na službenoj Internet stranici, objavom u
javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske i
objavom na oglasnoj ploči Općine Blato radi informiranja javnosti,
(2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
1) neposrednim davanjem informacije,
2) davanjem informacije pisanim putem,
3) uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu
informaciju,
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4) dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
5) na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
Članak 30.
Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja
informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev,
odnosno na najekonomičniji način.
Članak 31.
Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili
nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
Članak 32.
U svrhu ponovne uporabe Općina Blato nema obvezu informaciju izraditi,
prilagoñavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena
ili sredstava, niti se od Općina Blato može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograñivati i
pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.
VII.

Zahtjev
Članak 33.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog
zahtjeva u skladu s naknadom propisanom u Kriteriju za odreñivanje visine naknade stvarnih
materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14).
Članak 34.
Zahtjev za pristup informaciji korisnik može podnijeti u pisanom obliku (fax, pošta,
elektronička pošta) ili usmenom obliku (osobno, telefonskim putem).
Članak 35.
Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a
ako je podnesen putem elektroničke komunikacije smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.
Zahtjev i službena bilješka evidentiraju se u službenom Upisniku redoslijedom prema
vremenu nastanka.
Članak 36.
Zahtjevi u skladu sa odredbom Zakona o pravu na pristup informacijama:
(1) Pisani zahtjev u skladu sa odredbom Zakona o pravu na pristup informacijama sadrži:
naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za
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prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja
zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. Pisani zahtjev takoñer
sadrži način pristupa informaciji, vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva, mjesto i
datum podnošenja pisanog zahtjeva.
(2) Usmeni zahtjev sadrži iste elemente kao i pisani zahtjev (navedeno u čl. 36. st. 1.). O
usmeno podnesenom zahtjevu, službenik za informiranje sastavit će službenu bilješku
kojeg će potpisati korisnik i službenik za informiranje. O usmeno podnesenom
zahtjevu koji je podnesen telefonskim putem, službenik za informiranje sastavit će
službenu bilješku koju vlastoručno potpisuje službenik za informiranje.
(3) Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije pored elemenata koje sadrži pisani zahtjev
(navedeno u čl. 36. st. 1.) sadrži: datum podnošenja zahtjeva od strane korisnika za
pristup informaciji, zatim koja je informacija zatražena, datum zaprimanja
informacije, te opis informacija za koje se traži dopuna ili ispravak informacije koja je
zatražena, vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva, mjesto i datum.
(4) Zahtjev za ponovnu uporabu informacijama pored elemenata koje sadrži pisani zahtjev
(navedeno u čl. 36. st. 1.) sadrži: informacije koje se žele ponovno upotrijebiti, način
primanja tražene informacije, svrhu u koju se želi ponovno upotrijebiti informacije,
vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva, mjesto i datum.
Članak 37.
Na temelju zahtjeva za pristup informaciji Općina Blato odlučit će najkasnije u roku
od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
Članak 38.
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva Općina Blato će bez odgode pozvati
podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od 5 dana od dana zaprimanja poziva za ispravak.
Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog
se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, Općina Blato odbacit će
zahtjev rješenjem.
Članak 39.
Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti za 15 dana,
računajući od dana kad je Općina Blato trebala odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji
propisanih u čl. 22. st. 1. točkama 1., 2. 3. i 4. Zakona o pravu na pristup informacijama.
Članak 40.
O produženju rokova Općina Blato će bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od
dana zaprimanja urednog zahtjeva obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog
kojih je taj rok produžen.
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Članak 41.
Općina Blato odlučit će o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija rješenjem u roku
od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Rješenje obvezno sadrži vrstu dozvole
kojom se utvrñuju uvjeti uporabe te visinu i način izračuna troškova.
VIII.

Prijelazne i završne odredbe
Članak 42.

U dijelu prava na pristup informacijama koji nije ureñen ovim Pravilnikom,
neposredno se primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama.
Članak 43.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pravu na pristup
informacijama kojima raspolažu tijela Općine Blato (Sl. glasnik 1/05).
Članak 44.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Blato“, a objavit će se na službenoj web stranici Općine radi dostupnosti javnosti u
skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
KLASA: 021-05/15-02/31
URBROJ: 2138/02-01-15-1
Blato, 24. rujna 2015. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Prof. Tonći Padovan, v.r.
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OPĆINSKI NAČELNIK:

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BLATO
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 023-05/15-01/29
URBROJ: 2138/02-01-15-2
Blato, 15. rujna 2015. godine
1) Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama
(»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) i članka 89. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09, 3/13
i 9/13 – pročišćeni tekst) Općinski načelnik Općine Blato donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
I.
Ovom Odlukom imenuje se Antonela Šeparović, dipl.iur., Pročelnik Upravnog
odjela za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti u Općini
Blato za službenika za informiranje.
II.
Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup
informacijama.
III.
Službenik za informiranje obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i
redovitog objavljivanja informacija sukladno svom unutarnjem ustroju Općine Blato,
unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su
sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Općine Blato, osigurava
neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih
Zakonom o pravu na pristup informacijama, obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o
pravu na pristup informacijama i podzakonskim propisima koji su donijeti na temelju tog
Zakona.
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IV.
Službenik za informiranje vodi poseban službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima
i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
u Zakonom propisanom obliku.
V.
Odluka će se dostaviti Povjereniku za informiranje, u roku od mjesec dana od dana
donošenja odluke.
VI.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Blato“, a objavit će se na službenoj web stranici Općine i dostupna je javnosti u
skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Načelnik Općine Blato
dipl.ing. Ante Šeparović, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BLATO
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 023-05/15-01/29
URBROJ: 2138/02-01-15-3
Blato, 15. rujna 2015. godine
2) Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske, na 19. sjednici održanoj 05.
travnja 2012. godine kada je prihvaćen Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo
za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012. - 2013. koji se odnosi na
sustavno otklanjanje uzroka korupcije, u skladu sa člankom 14. Zakona o pravu na
pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) i Pravilnikom o ustroju,
sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup
informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14), i članka 89. Statuta Općine Blato (Sl. gl.
5/09, 3/13 i 9/13 – pročišćeni tekst) Općinski načelnik Općine Blato donio je i objavio:

ODLUKU
O USTROJU SLUŽBENOG UPISNIKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP
INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA
OPĆINE BLATO
I.
Ovom Odlukom ustrojava se posebni službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i
odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
(dalje u tekstu: Upisnik) kojeg je Općina Blato u obvezi voditi u skladu s odredbama
Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) i
Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju
prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14).
II.
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Upisnik će voditi imenovani službenik za informiranje koji je dužan poduzeti sve
radnje i mjere radi urednog vođenja Upisnika te postupati u skladu sa ovlastima
propisanim Zakonom.
III.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Blato, a objavit će se na službenoj web stranici Općine i dostupna je javnosti u
skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Načelnik Općine Blato
dipl.ing. Ante Šeparović, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BLATO
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 023-05/15-01/29
URBROJ: 2138/02-01-15-7
Blato, 15. rujna 2015. godine
3) Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama
(»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) i članka 2. do članka 5. Kriterija za određivanje
visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne
novine«, broj 12/14) i članka 89. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09, 3/13 i 9/13 – pročišćeni
tekst), Općinski načelnik Općine Blato donosi

ODLUKU
O VISINI NAKNADE (CJENIK) STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA
I.
Visina naknade stvarnih materijalnih troškova u postupcima ostvarivanja prava
na pristup informacijama, određena je u sljedećem iznosu:
1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna,
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna,
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna,
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna,
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna,
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna,
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64
GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB,
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna i
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00
kuna.
Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih
poštanskih usluga.
II.
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Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje
nisu navedene u članku 1. ove Odluke, Općina Blato odredit će na način da u visinu
naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koju ima
Općina Blato te trošak poštanskih usluga.
Vrijeme koje zaposlenik Općine Blato provede prikupljajući, pripremajući i
pružajući informaciju korisniku prava na pristup informaciji, ne predstavlja stvarni
materijalni trošak.
III.
Općina Blato dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj
uplati.
Općina Blato zatražit će od korisnika da unaprijed položi sredstva u korist
proračuna Općine Blato IBAN: HR0623400091802500002, očekivani iznos stvarnih
materijalnih troškova, odnosno troškova dostave u roku od 8 (osam) dana, ukoliko iznos
prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi
navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od
zahtjeva.
IV.
Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti
prava stranaka i javnog interesa, Općina Blato može odlučiti da korisniku prava na
informaciju ne zaračuna troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ukoliko
isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna.
Općina Blato donosi Odluku o nezaračunavanju troškova iz prethodnog stavka za
stvarne materijalne troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije koji ne
prelaze iznos od 50,00 kuna, kao i iznimno troškova koji prelaze iznos od 50,00 kuna,
koji se uplaćuju u korist proračuna Općine Blato IBAN: HR0623400091802500002, a
prije preuzimanja ili dostave informacija u traženom obliku.
V.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Blato, a objavit će se na službenoj web stranici Općine i dostupna je javnosti u
skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
Načelnik Općine Blato
dipl.ing. Ante Šeparović, v.r.
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Izdaje Općina Blato – glavna i odgovorna urednica Antonela Šeparović
Informacije se primaju u tajništvu Općine Blato, telefoni 020/ 851-041, 851-141
telefax 020/851-241

