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SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE BLATO
Broj: 2

Godina: XXIV

Blato, 08. travnja
godine

2016. Uprava i uredništvo:
Općina Blato, Trg dr. Franje
Tuñmana 4
List izlazi po potrebi

Sadržaj
OPĆINSKO VIJEĆE:
1. Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Blato za 2015. godinu;
2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za 2015.
godinu;
3. Odluka o uspostavi Registra imovine Općine Blato;
4. Zaključak o dodjeli Zlatnog grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje dipl.iur.
Franku Burmasu;
5. Zaključak o dodjeli Zlatnog grba Općine Blato kao skupno priznanje Športskoj
ribolovnoj udruzi “Pagar”;
6. Zaključak o dodjeli Srebrnog grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje Marinu
Žanetiću "Savo";
7. Zaključak o dodjeli Srebrnog grba Općine Blato kao skupno priznanje V.U.
"KUMPANJIJA"- Mimohod Blato-Knin, 20.-ta obljetnica „Oluje“.
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1) Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (NN 87/08 , 136/12 i 15/15), članka 82.
Pravilnika o proračunskom računovodstvu (NN 124/14), te članka 29. Statuta Općine Blato
(Sl.gl. 5/09, 3/13 i 9/13- pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Blato na svojoj 20. sjednici
održanoj 07. travnja 2016. godine donosi slijedeću
ODLUKU O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA BLATO ZA
OPĆINE 2015. GODINU
Članak 1.
Godišnji obračun Proračuna Općine Blato za 2015. godinu sadrži u općem dijelu: prikaz
ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, račun financiranja s obrazloženjima i u
posebnom dijelu: prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračunskih korisnika,
obrazloženje izvršenja proračuna-programa.
Članak 2.
Ovom odlukom prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Općine Blato za 2015. godinu, sa
slijedećim stavkama:
A)

Račun prihoda i rashoda

kn

1. Ostvareni prihodi poslovanja (razred 6)
9.620.587,70
2. Ostvareni rashodi poslovanja (razred 3)
7.873.245,51
Višak prihoda
1.747.342,19
Korekcija viška prihoda po članku 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu (NN
124/14)
477.986,84
Višak prihoda iz redovnog poslovanja

1.269.355,35

3. Ostvareni prihodi od nefinancijske imovine (razred 7)
679.866,17
4. Ostvareni rashodi za nabavu nefinan.imovine (razred 4)
2.508.447,27
Manjak prihoda
-1.828.581,10
Korekcija viška prihoda po članku 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu (NN
124/14)
+477.986,84
Manjak prihoda od nefinancijske imovine
-1.350.594,26
Višak prihoda iz prethodne godine
+409.208,94
Manjak prihoda od nefinancijske imovine
B)

-941.385,32

Račun financiranja
5. Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8)
6. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (razred 5)
Manjak prihoda od financijske imovine

UKUPNI REZULTAT POSLOVANJA

0,00
162.696,93
-162.696,93
+165.273,10
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Članak 3.
Manjak prihoda od financijske imovine u visini od 162.696,93 kuna te manjak prihoda od
nefinancijske imovine u visini od 941.385,32 podmireni su viškom prihoda iz redovnog
poslovanja u ukupnom iznosu od 1.106.658,42 kuna, dok će se dio viška prihoda iz redovnog
poslovanja u visini od 165.273,10 kuna koristiti za pokriće rashoda za nabavu nefinancijske
imovine u 2016. godini.
Članak 4.
Zadužuju se stručne službe Općine Blato provesti odgovarajuća knjiženja u skladu sa
rasporedom iz članka 2. i članka 3. ove Odluke.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Blato“.
KLASA: 021-05/16-02/8
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 07. travnja 2016. 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, 9/13- pročišćeni
tekst), Općinsko vijeće Blato na svojoj 20. sjednici održanoj 07. travnja 2016. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za 2015.
godinu

I. Ovim Zaključkom prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika o radu Općine Blato za
2015. godinu koji 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 isti čine sastavni dio ovog Zaključka.

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

KLASA: 021-05/16-02/9
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 07. travnja 2016. godine

Općinsko vijeće
Predsjednik
prof. Tonći Padovan v.r.
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA POTICANJA GOSPODARSKOG
RAZVITKA OPĆINE BLATO ZA 2015. GODINU
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. rujna
2015. godine, njih 1490 je registrirano kao radno sposobno, od čega je 1301 zaposleno, dok ih
se 189 nalazi na Zavodu za zapošljavanje, što rezultira stopom nezaposlenosti od 12,69%. U
listopadu 2014. godine, stopa nezaposlenosti iznosila je 13,45%.
U 2015. godini u odnosu na prethodne godina ukupna zaposlenost u Blatu nije se značajnije
mijenjala, tako da je ukupan broj zaposlenih ostao nepromijenjen unatoč činjenici da se
poslovanje gospodarskih subjekata u Blatu odvijalo u otežanim uvjetima, što se s jedne strane
negativno odrazilo na osobna primanja zaposlenika, a s druge strane na izvorne prihode
općinskog proračuna.

1.
MJERE U POTICANJU GOSPODARSKOG RAZVITKA OPĆINE BLATO U 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 temeljila 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
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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%
troškova plaće. Za provedbu programa sufinanciranja zapošljavanja utrošeno je 184.261,00 kuna. U 2015. godini zaključeno je 8 novih ugovora o
sufinanciranju zapošljavanja, a sveukupno je tijekom 2015. godine sufinancirano 19 radnih mjesta.

2003
(30%)

2004
(30%)

2005
(40%)

2006
(40%)

2007
(50%)

2008
(50%)

2009
(50%)

2010
(50%)

2011
(50%)

2012
(50%)

2013
(50%)

2014
(50%)

2015
(50%)

UKUPNO

Broj
sufinanciranih
osoba

24

25

32

38

12

15

27

7

7

10

13

11

8

229

Iznos
sufinanciranja

125.297

193.845

409.228

452.855

321.292

370.798

415.853

370.935

277.533

150.577

153.232

167.467

184.261

3.593.173

Provedbom ovog programa sufinancirano je 229 novih radnih mjesta za koju je svrhu iz izvornih općinskih prihoda utrošeno 3.593.173
kuna.
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1.1.2. Program sufinanciranja samozapošljavanja
Za program sufinanciranja samozapošljavanja u 2015. godini utrošeno je 45.900 kuna,
a financiranje ove mjere se odnosi na nastavak ugovornih obveza iz 2014. godine (IT-obrt za
računalne i internet usluge, Frizerski salon Marina, Caffe bar „Korner“, „Infocode“)
U 2015. godini sklopljen je jedan ugovor za sufinanciranje zapošljavanja (Obrt
„Bordura“), čije će ugovorne obveze biti ispunjene u 2016. godini.

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 2015. godini podnesen je 1
zahtjev za sufinanciranje novozaposlene osobe s visokom stručnom spremom, te je temeljem
istog utrošeno ukupno 20.000 kuna.
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Tvrtka

Broj sufinanciranih osoba

Ukupno

2015

Broj 2

Iznos
sufinanciranja u
2015. godini

2014

1.

IT-obrt za
informatičke i
Internet usluge
Mile Brkanović

1

1

14.250,00

2.

Obrt za trgovinu
i popravak
mehanizacije
„Živo“

1

1

15.236,92

3

Frizerski salon
„Marina“Marina
Šeparović
Ugostiteljski
obrt KornerSani Kapor

1

1

14.250,00

1

1

9.000,00

Ugostiteljski
obrt KornerFrencis Cetinić
Vinko Šubašić
d.o.o.

1

1

5.889,15

7
8

U.O. Bosnić
Odvjetnik
Antun Žanetić

1
1

1

19.089,00
27.808,00

9.

Knjigovodstvo
Šeparović j.t.d.

1

1

22.974,23

10.

Obrt za iskope
Kontista
Obrt "Stefani"
Blato 1902 d.d.
Infocode-obrt za
računalne
usluge
Dom za odrasle
osobe
“MM
Petković”
Automehanika
"Šeman"

2

4.

5.

6.

11.
12.
13.

14.

15.

1

1
2
2

1

23.602,54
1

1
1

2

22.164,63

1
2

8.450,31
47.921,46
8.400,00

11.124,84

1

1

16.

Konoba Pizzeria
"Zlinje"

1

1

17.

Obrt "Bordura"

1

1

SVEUKUPNO

19

8

11

250.161,08
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1.2. Program subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite
U 2015. godini podnesen je jedan zahtjev za subvencioniranje kamata na poduzetničke
kredite, te je temeljem tog zahtjeva utrošeno 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 2015. u tu je
svrhu utrošeno 144.469,00 kuna i to za slijedeće namjene:
Utrošak tih sredstava u 2015.godini rasporeñen je po sljedećim stavkama;
• Ureñenje pješačkih staza i šetnica uz prilazni dio prometnica 48.866,00
• Ureñenje plaža i prilaznih puteva plažama u uvalama 33.875,00
• Najam WC- kabina 10.312,00 kuna
• Izrada kabina na plažama 29.400,00
• Oprema (sigurnosne plutače, stalak za bicikle, pvc baner i sl.) 22.016,00 kuna.
1.4. Ostali poticaji u gospodarstvu

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 prošle 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 2015. godini
sufinanciran 1 zahtjev za sufinanciranje sadnica vinove loze (Anić Ivan) u iznosu od 2.513,00
kuna.
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. Za financiranje lokalne akcijske grupe ukupno je u 2015.
godini utrošeno 17.050,00 kuna.

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. Izradu ovog dokumenta Općina Blato je kandidirala na
natječaj iz Programa ruralnog razvoja, za Mjeru 7.1.1 – Sastavljanje i ažuriranja planova za

08. travnja 2016. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 2

razvoj jedinica lokalne samouprave, te je u 2016. godini dobila Odluku o dodjeli sredstava,
temeljem koje će financiranje ovog dokumenta u 100%-tnom iznosu biti financirano od strane
EU fonda. Za izradu ovog dokumenta utrošeno je ukupno 75.000 kuna, te se povrat sredstava
iz EU fonda očekuje u 2016. godini.
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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

2.1.

PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA

250.000,00

250.161,00

2.1.1.

Mjere u poticanju zapošljavanja

180.000,00

184.261,00

2.1.2.

Mjere u poticanju samozapošljavanja

50.000,00

45.900,00

2.1.3.

Mjere u poticanju zapošljavanja osoba s VŠS i VSS

20.000,00

20.000,00

2.2.

PROGRAM SUBVENCIONIRANJA KAMATA
NA PODUZETNIČKE KREDITE

5.000,00

4.864,00

Program subvencioniranja kamata na poduzetničke
kredite

5.000,00

4.864,00

2.2.1.

Ostvareno za
I-XII/2015

2.3.

POTPORE U OBOGAĆIVANJU TURISTIČKE
PONUDE

150.000,00

144.469,00

2.3.1.

Ulaganja u turističku infrastrukturu

150.000,00

144.469,00

2.4.

OSTALI POTICAJI U GOSPODARSTVU

103.000,00

94.563,00

2.4.1.

Stipendiranje deficitarnih zanimanja za potrebe
blatskog gospodarstva

2.4.2.

Program sufinanciranja nabave sadnog materijala

10.000,00

2.513,00

2.4.3.

Financiranje lokalne akcijske grupe-LAG 5

18.000,00

17.050,00

2.4.4.

Strategija razvoja Općine Blato 2015-2020

75.000,00

75.000,00

508.000,00

494.057,00

SVEUKUPNO
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA
OPĆINE BLATO u 2015. godini
UVOD
Izvješće obuhvaća sve realizirane investicije Općine Blato u 2015. godini.
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:
- I faza obuhvaća proširenje županijske ceste (ŽC 6222) na dionici od istočnog ulaza u
mjesto Blato, do raskrižja sa državnom cestom (D 118) i izgradnju rotora koji će biti na
raskrižju županijske ceste ŽC 6222 i buduće nove ceste.
Općina Blato izvršila je otkupe dijela zemljišta za proširenje ceste, te je u protekloj
godini izdvojeno 217.852,00 kuna za otkup zemljišta.
Županijska uprava za ceste financirala je izradu kompletne projektne dokumentacije.
Radovi su započeli krajem 2014. godine, a završili su u kolovozu 2015. 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.
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 ulazu u mjesto Blato 33, a na raskrižju županijske ceste ŽC 6222 sa
državnom cestom D 118 postavljeno je 10 stupova i rasvjetnih tijela. Općina Blato je za gore
navedenu javnu rasvjetu izdvojila ukupno 538.136,00 kuna.
Tijekom protekle godine Općina Blato izdvojila je 755.988,00 kuna za ovu investiciju.
- 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, do kraja 2015. godine utrošeno je
96.786,00 kuna iz Proračuna Općine Blato.
3. Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica
Izgradnja II faze kanalizacijskog podsustava otpadnih voda u Blatu – glavni
kanalizacijski kolektori i crpne stanice (naselje Blato)
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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 6.223.694,60 kuna. Doprinos sredstava EU i
doprinos sredstava Republike Hrvatske – Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju iznosi 3.223.890,39 kuna, dok je Općina Blato izdvojila 2.999.804,21 kuna
koje podmiruje iz dugoročnog kredita.
Radovi su započeli u listopadu 2012. godine, a završili su u prosincu 2013. godine,
kada je izvršena primopredaja izvedenih radova.
-

Izgradnja preostale tri faze (II, III i IV) –

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 izgradnju preostale tri faze kanalizacije (II,
III i IV faza), čija je ukupna procijenjena vrijednost investicije 28.544.473,00 kuna, od čega
će EU fondovi financirati 19.879.891,00 kuna, Općina Blato 2.800.000,00 kuna, a Hrvatske
vode 5.864.582,00 kuna. Općina Blato u slijedećoj će godini financirati dodatnu projektnu
dokumentaciju – „sjeverni sliv“, koja nije bila planirana dosadašnjom projektnom
dokumentacijom za što će se izdvojiti 100.000,00 kuna..
Ministarstvo poljoprivrede, kao Posredničko tijelo razine 1 (PT 1) za Operativni
program „zaštita okoliša“ za razdoblje 2007-2013 „Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz
poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama“
obavijestilo je Vodovod d.o.o. Blato 18. studenog 2015. godine – podnosioc prijave da je
postupak procjene projektnih prijava u sklopu Poziva na dostavu prijedloga projekata br.
EN.2.1.16. proveden.
Navedena projektna prijava odabrana je za financiranje od strane Ministarstva
poljoprivrede.
Odluke o financiranju je donesena, a provoñenje javne nabave za izvoñenje radova je
u tijeku.
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 je Općina Blato otkupila 33.802,00 m2.
Općina Vela Luka takoñer je otkupila parcele od vlasnika preko kojih se nalazi
deponij Sitnica.
Prema prvom ugovoru sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Fond
sudjeluje u financiranju sa 60 %, dok Općina Blato i Općine Vela Luka sa 40 %.
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.
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Tijekom proteklih godina izvršeni su radovi na postavljanju ograde na deponiju
Sitnica za što je izdvojeno 509.608,12 kuna sa PDV-om.
Tijekom 2015. godine dogovorena je izrada izmjene projektne dokumentacije sa
tvrtkom Hidroplan d.o.o. iz Zagreba koji će izmijeniti projekt u smislu reduciranja troškova,
kako bi se smanjila procijenjena vrijednost investicije. Prema novoj procijenjenoj vrijednosti,
ukupna vrijednost ove investicije iznosi 23.000.000,00 kuna.
Fond za zaštitu okoliša u suradnji sa Svjetskom bankom započeli su proces
restrukturiranja Projekta kontrole onečišćenja okoliša Jadranskog mora tijekom kojega će se
uključiti sanaciju odlagališta otpada Sitnica u Projekt, kako bi se navedena sanacija
sufinancirala sredstvima Svjetske banke, Fonda za zaštitu okoliša, te Općine Blato i Općine
Vela Luka. Svjetska banka na raspolaganje je stavila značajan dio ukupnih sredstava
Darovnice za sanaciju odlagališta otpada Sitnica čiji će se točan iznos znati nakon završetka
procesa restrukturiranja koji očekujemo početkom travnja ove godine.
U protekloj godini Općina Blato utrošila je ukupno 13.125,00 kuna za geodetske
podloge.
5. Izgradnja reciklažnog dvorišta u Radnoj zoni Krtinja
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 protekloj godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije koja je potrebna za
ishoñenje akta za gradnju i izvoñenje radova za što je izdvojeno 65.000,00 kuna. Projektna
dokumentacija je izrañena i podnesen je zahtjev za ishoñenje grañevne dozvole.
U protekloj godini financirana je izrada projektne dokumentacije u iznosu od
47.250,00 kuna.
6. 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 protekloj godini nije došlo do realizacije planiranih sredstava, budući nisu bili
objavljeni natječaji iz EU fondova kojim bi se ova investicija financirala.
U protekloj godini ugovorena je izrada izmjene projektne dokumentacije za preostali
dio ceste koji nije izveden i Elaborata zaštite okoliša, za što se iz Proračuna Općine Blato u
2015. godini osiguralo 18.750,00 kuna.
7. Izmjena i dopuna UPU Gršćica - Prižba
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 Lučica, UPU Zaglav –
Karbuni, UPU Potirna i UPU Bristva – Prigradica - Žukova).
Krajem 2014. godine 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.
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Tijekom protekle godine provedena je javna rasprava i donesen je Konačni prijedlog
plana, meñutim zbog primjedbe Ministarstva graditeljstva i prostornog ureñenja, provest će se
ponovna javna rasprava tijekom travnja ove godine.
U protekloj godini utrošeno je 48.000,00 kuna za izradu Izmjena i dopuna UPU
Gršćica Prižba.
8. 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 što se realiziralo tijekom 2014. i
2015. godine.
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. Meñutim navedena sredstva nisu dovoljna za
završetak ove investicije, te su se i u 2015. godini zatražila sredstva od Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova Europske unije za završetak ove investicije, meñutim sredstva
nisu odobrena, te će Općina Blato ponovno zatražiti sredstva i u 2016. godini.
U protekloj godini Općina Blato je za ovu investiciju izdvojila 308,023 kuna.

9. Proširenje groblja Svetog Križa u Blatu
Potaknuta brojnim zahtjevima grañana, Općina Blato, planira izvršiti proširenje
postojećeg groblja, te izgraditi 50 grobnice. Do sada je prodano 47 grobnica, dok će
preostale 3 grobnica biti 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 se izdvojilo 42.500,00 kuna sa PDV-om.
Prema zbroju početnih troškova i troškova izvoñenja radova i stručnog nadzora,
ukupni iznos za proširenje groblja iznosi 2.643.399,00 kuna. Utvrñena je cijena pojedinačne
velike grobnice koja iznosi 50.000,00 kuna, dok cijena male grobnice iznosi 40.000,00 kuna.
U protekloj godini završeni su radovi.
Do kraja 2015. godine utrošeno je ukupno 615.128,00 kuna za izvoñenje radova
proširenja groblja.
10. 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
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izvodljivosti, te je do kraja 2015. godine Općina Blato izdvojila 16.392,00 kuna za ovaj
projekt.
11. Postavljanje rasvjetnih stupova - ekološka javna rasvjeta
Općina Blato je u protekloj godini postavila ukupno 30 rasvjetnih stupova – ekološka
javna rasvjeta, i to na području Prigradice, Lozice, Zaglava i Gršćice, za što se u protekloj
godini izdvojilo ukupno 93.006,00 kuna.
12. Energetski pregled javne rasvjete
Izvršen je energetski pregled javne rasvjete koji se financirao u protekloj godini u
iznosu od 30.000,00 kuna, koji čini sastavni dio natječajne dokumentacije za prijavu na
natječaj u Fondu za zaštitu okoliša.
13. Sufinanciranje Vodovoda d.o.o. – Izmjena dijela vodoopskrbnog cjevovoda od
VS Gršćica II do VS Gršćica I
Ovim projektom izvršila se demontaža dotrajalog azbest-cementnog cjevovoda
promjera 150 mm u dužini od 1.500,00 metara te ugradnja ductil cijevi promjera 200 mm sa
svim spojnim materijalom i protupožarnim podzemnim hidrantima.
Takoñer, izvršila se sanacija VS Gršćica I, što podrazumijeva zamjenu svih dotrajalih
fazonskih komada i armatura u zasunskoj komori, te potpunu sanaciju grañevinskog dijela.
Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.390.120,00 kuna bez PDV-a.
Općina Blato je u protekloj godini za ovu investiciju izdvojila 11.807,00 kuna.
14. 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.
U protekloj godini nije došlo do planiranog financiranja u iznosu od 5.000,00 kuna,
budući u protekloj godini nije dostavljen zahtjev za isplatu navedenih sredstava.
15. 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 je planirala
osigurati 104.121,00 kuna, meñutim u protekloj godini nije došlo do planiranog financiranja,
budući nisu dostavljeni zahtjevi za isplatu navedenih sredstava.
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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.
16. Izgradnja javnog WC-a
Općina Blato je planirala u protekloj godini izvršiti izmjenu projektne dokumentacije i
ishoditi izmjenu Rješenja za grañenje, meñutim nije došlo do realizacije planiranih sredstava,
te se ova investicija planira u slijedećoj godini.
17. Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća i Program
korištenja obnovljivih izvora energije
Prema Programu kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela u ožujku protekle godine
financiranje ovog programa provodi se direktno iz Fonda za zaštitu okoliša prema grañanima
prijaviteljima, a ne putem jedinica lokalne samouprave.
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FINANCIRANJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO u
2015. godini
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.

1.

Proširenje dijela ŽC
6222

1.050.000,00

900.000,00

755.988,00

Općina Blato

2.

Rekonstrukcija ceste
Blato – Gršćica

300.000,00

100.000,00

96.786,00

Općina Blato

3.

Izgradnja
3.000.000,00
kanalizacijskog sustava
Blato – Prigradica

4.

Sanacija deponija
Sitnica

5.

Izgradnja reciklažnog
dvorišta u Radnoj zoni
Krtinja

Izmjena i
dopuna
12/2015

/

Ostvareno od
01. 01. do 31.
12. 2015.

/

Izvori financiranja

EU Fondovi
Općina Blato

125.000,00
750.000,00

15.000,00

1.875,00
11.250,00

Općina Blato
Fond za zaštitu
okoliša

70.000,00

50.000,00

47.250,00

Fond za zaštitu
okoliša
Općina Blato

6.

Rekonstrukcija ceste
Sitnica - Karbuni

7.

Izmjena i dopuna UPU
Gršćica - Prižba

8.

Odvodnja oborinskih
voda iz centra Blata

9.

Proširenje groblja
Svetog Križa u Blatu

20.000,00

18.750,00

Općina Blato
EU Fondovi

50.000,00

48.000,00

Općina Blato
Ministarstvo
regionalnog
razvoja i fondova
Europske unije
Općina Blato

3.000.000,00
85.000,00
2.000.000,00

400.000,00

310.000,00

308.023,00

500.000,00

615.000,00

615.128,00

Općina Blato i
grañani

28.000,00

16.392,00

Općina Blato

93.006,00

Općina Blato i
Fond za zaštitu
okoliša

12.000,00
18.000,00

Općina Blato
Fond za zaštitu

10. Koncepcijsko rješenje
vodoopskrbe na
području otoka Korčule
11. Postavljanje rasvjetnih
stupova
50.000,00
12. Energetski pregled
javne rasvjete

100.000,00
12.000,00
18.000,00
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okoliša i
energetsku
učinkovitost
13. Sufinanciranje
vodovoda d.o.o. od VS
Gršćica II do VS
Gršćica I

240.000,00

14. Inicijativa za izgradnju
zračne luke Korčula

5.000,00

15. Projektna
dokumentacija za
odvodnju sjeverne
obale Općine Blato
16. Izgradnja javnog WC-a

105.000,00

15.000,00

17. Program energ.
učinkovitosti i
korištenje obn. izvora
energije

720.000,00

Ukupno Općina Blato
Ukupno drugi izvori
financiranja

12.000,00

11.807,00

/
40.000,00

/

Općina Blato

/
/

/

/

/

2.885.000,00

2.187.000,00

1.977.755,00

9.590.000,00

83.000,00

76.500,00

60.000,00

Općina Blato
Fond za zaštitu
okoliša i energ.
Učinkovitost
Općina Blato
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
I OPSEG RADOVA ODRŽAVANJA UREĐENOG
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2015. 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:
1. Općina Blato
2. Eko d.o.o.

1.268.096,00 kn

778.096,00 kn
490.000,00 kn

61 %
39 %

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:

130.000,00 kn

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

100.000,00 kn
30.000,00 kn

77 %
23 %

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:

270.000,00 kn

1. Općina Blato

270.000,00 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:

472.968,00 kn

1. Općina Blato
2. EKO d.o.o.

378.250,00 kn
94.000,00 kn

80 %
20 %

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:

1. Općina Blato

10.000,00 kn

10.000,00 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 trideset osam (38) sprovoda, dvije ekshumacije i
jedno čišćenje groba. Čišćenje „Starog groblja“ vršilo se pred blagdan „Uskrsa“ i „ Svih
Svetih“.
Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

70.000,00 kn

1. Eko d.o.o.

70.000,00 kn

100 %

7. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Vrijednost radova:

49.968,00 kn

1. Općina Blato

49.968,00 kn

100%
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8. INTERVENCIJE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA MORA
U 2015. god. Općina Blato izdvojila je za izvanredne intervencije 3.712,00 kn.

9. NABAVKA KOMUNALNE OPREME ZA IZDVOJENO SKUPLJANJE OTPADA
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je u 60 % iznosu nabavku
spremnika za izdvojeno skupljanje otpada.
Vrijednost spremnika:
Izvori finanaciranja:

141.550,00 kn

1. Fond za zaštitu okoliša:
2. Općina Blato:

84.930,00 kn
56.620,00 kn

60%
40%

10. 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.

95.000,00 kn

80.000,00 kn
15.000,00 kn

85 %
15 %
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VRSTE ODRŽAVANJA

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE
JAVNE POVRŠINE
ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA

VISINA
SREDSTAVA U
KN
778.096,00
490.000,00
100.000,00
30.000,00

IZVORI FINANCIRANJA

OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.
OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.

ODRŽAVANJE JAVNIH
ZELENIH POVRŠINA
ODRŽAVANJE JAVNE
RASVJETE
ODRŽAVANJE
MELIORACIJSKIH KANALA
ODRŽAVANJE GROBLJA

270.000,00

OPĆINA BLATO

378.250,00
94.000,00
10.000,00
70.000,00

OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.
HVATSKE VODE
OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.

ODRŽAVANJE
NERAZVRSTANIH CESTA
INTERVENCIJE U SLUČAJU
ONEČIŠĆENJA MORA
OSTALO ODRŽAVANJE

49.968,00

OPĆINA BLATO

3.712,00

OPĆINA BLATO

NABAVKA KOMUNALNE
OPREME ZA ODVOJENO
PRIKUPLJANJE OTPADA

UKUPNO:

80.000,00
15.000,00
84.930,00

56.620,00
1.726.646,00
699.000,00
84.930,00

SVEUKUPNA VRIJEDNOST
PROGRAMA

2.510.576,00
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OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.
FOND ZA ZAŠTITU
OKOLIŠA I ENERGETSKU
UČINKOVITOST
OPĆINA BLATO
OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.
HRVATSKE VODE
FOND ZA ZAŠTITU
OKOLIŠA
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA
PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA 2015. GODINU
1. UVOD
Za javne potrebe u kulturi na području općine Blato tijekom 2015. godine izdvojeno je
1.180.872,00 kuna. Sredstvima se sufinancirao rad Narodne knjižnice Blato, rad Blatskih
fižula-ustanove u kulturi, programi kulturnih društava i udruga, manifestacije pod
pokroviteljstvom Općine Blato, kao i one izvan pokroviteljstva, te dio sredstava za
investicijska ulaganja u objekte i opremu u kulturi i dio za sredstava za izdavačku djelatnost
koja je od posebnog interesa za Općinu Blato.
Dio sredstava potrebnih za financiranje javnih potreba u kulturi u 2015. godini
osiguran je iz Proračuna Općine Blato, dok su dio sredstava donacije Ministarstva kulture i
sredstava Dubrovačko-neretvanske županije.
2. REALIZACIJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2015. GOD.
2.1 Rad ustanova i djelatnosti u temeljnoj kulturi
Narodna knjižnica Blato kao samostalna ustanova koja djeluje na području Općine Blato i
ima dva zaposlena knjižničara u skladu sa Standardima za Narodne knjižnice.
Ulaganjem sredstava u ureñenje knjižnice, nabavu nove knjižne i neknjižne grañe, nabavu
informatičke opreme, te povećanjem svoje vidljivosti na globalnoj informacijskoj mreži
knjižnica nastoji postati prepoznatljiva kulturna ustanova na prostoru Općine Blato.
U 2015. godini uz redovite obveze poslovanja Knjižnica je i dalje obilježavala značajne
datume i održavala redovite programe za najmlañe korisnike putem „Bajkovite srijede“,
„Pričaonice petkom“ u suradnji s Dječjim vrtićem Blato i Dječjim vrtićem Majka Marija
Petković, te na taj način i dalje podupirala akciju „Čitaj mi“, te organizirala dvije lutkarske
predstave. Za učenike Osnovne škole Blato organizirani su susreti s književnicima Nadom
Mihaljević Mirjanom Mrkela, akcija „Čitajmo pod krošnjama“ te predavanja o referentnoj
zbirci. Povodom Mjeseca hrvatske knjige u suradnji s prof. Ivanom Biško predavanje Lovre
Pavletića iz Astronomskog društva Rijeka pod nazivom „Svjetlosno zagañenje“, te 23.
listopada akciju „Upali lampicu i čitaj“ pod vodstvom prof. Tončice Farac. Takoñer je u
mjesecu kolovozu bila predstavnik Općine Blato na Renesansnom festivalu u Koprivnici Za
odrasle korisnike: predavanje Maje Tičinović „Dah kao alat za poboljšanje zdravlja“, susret s
novinarom Aleksandrom Stankovićem „Sto faca i Aca“, susret s puto pjesnikinjom Majom
Klarić, te akciju prikupljanja knjiga za zavičajnu zbirku „Blaćani o Blatu“
U financiranju rada Narodne knjižnice Blato u 2015. godini izdvojena su sredstva u
iznosu od 223.511,00 kuna, i to:
- sredstva za plaće djelatnica

189.751,00 kuna;

- sredstva za materijalne troškove

22 .782,00 kuna;

- nabavka knjižne i neknjižne grañe

10.978,00 kuna;
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Blatski fižuli – ustanova u kulturi objedinjuje niz kulturnih djelatnosti i manifestacija,
te sudjeluje u obilježavanju svih značajnijih datuma u mjestu. Prikuplja grañu vezanu uz
povijest i kulturni život Blaćana, te prati zbivanja na području Općine Blato i o tome
izvještava putem općinske web stranice i ostalih medija.
Blatski fižuli – ustanova u kulturi u 2015 godini nastavila je kao i prethodnih godina sa
organiziranjem različitih manifestacija kao što su Tjedan Blata, FDK Omiš večer popularnih
skladbi Blato, Blatsko ljeto i Božićno – novogodišnji program, ali i osmišljavanjem i
realizacijom novih programa i projekata kao što su manifestacije i dogañanja kao što su:
promocija zbirke pjesama „Izgubljeni koraci“- Srñana Duhovića, “Otvorena vrata etno kuće
Barilo”, trodnevni dječji program sa DND Koprivnica, promocija Rječnika govora Blata na
Korčuli, Studio 92 – predstava „Blatska Crvenkapica“, projekt „Pozdrav iz Blata“promoviranje starih razglednica, projekt, „Iseljavanje povijesni pregled i društveni aspekti“, ,
Prvi glas Blata, Dani lumblije, Kniga Mediterana, te ostale suorganizacije. Tijekom 2015.
godine Ustanova se prijavljivala na različite natječaje kako bi osigurala financiranje za svoje
projekte i na takav način lakše realizirala njihovo odvijanje, te pokrenula neke nove projekte,
ali i nastavila sa onima započetima ranijih godina.
Za financiranju redovnog rada ustanove u kulturi «Blatski fižuli» kao i za
manifestacije u 2015. godini izdvojena su sredstva u ukupnom iznosu od 326.394,00 kuna, i
to:
uprava i administracija

147.401,00 kuna

- sredstva za plaće djelatnica

140.309,00 kuna;

- rashodi za mat. troškove

3.024,00 kuna

- ostali financijski rashodi

4.068,00 kuna

dok je za kulturne manifestacije izdvojeno
-

Tjedan Blata
Večer Omiškog festivala
Blatsko ljeto
Božićno-novogodišnji program
Promocije, promidžbeni materijal- tisak, ostali
kulturni programi i usluge

178.993,00 kuna i to:
6.325,00 kuna;
29.700,00 kuna;
87.000,00 kuna;
11.378,00 kuna
44.590,00 kuna.

2.2. Kulturna dogañanja:
- Blagdan Blažene Marije Propetog Isusa: Općina Blato u suradnji sa Župnim
uredom i Družbom Sestara Kćeri Milosrña obilježila je blagdan blaženice 9.
srpnja, a koji je na prijedlog Odbora, proslavila prigodnim kulturno-duhovnim
programom.
- Sufinanciranje kalendara Župe svih svetih Blato;
- Božićna plesna večer u Blatu“ – Udruga korčulanskih mažoretkinja;
- Društvo Blaćana i prijatelja Blata u Splitu;
- Sufinanciranje nabavke odora klape „Kumpanji“
23.300,00 kuna
Općina Blato iz svog proračuna izdvojila je
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- Etnografska zbirka Barilo
(„Otvorena vrata etno kuće Barilo- Noć muzeja“)

5.000,00 kuna

2.3. Financiranje programa kulturnih društava
Za djelovanje kulturnih društava u Blatu u 2015. godini Općina Blato izdvojila je ukupno
174.697,00 kuna. Struktura doniranih sredstava je sljedeća:
- VU «Kumpanija»

40.000,00 kuna;

(Sudjelovanje na inauguraciji Predsjednice RH, sudjelovanje na svečanosti 300.
obljetnice Sinjske alke, gostovanja u Zagrebu i Pakracu, glavni javni nastup 28.
travnja, kućna zabava, šivanje nošnji i materijalni troškovi).
- HGSU «Petar Milat»

5.000,00 kuna;

(Gostovanja klape Kanela i materijalni troškovi)
- Narodna glazba Blato

17.000,00 kuna;

(Nabavka informatičke opreme, nabavka i popravak glazbenih instrumenata, jubilarne
nagrade, redovan rad i materijalni troškovi)
- HGU «Sveta Vincenca»

17.000,00 kuna;

(Nabavka i održavanje glazbenih instrumenata, dodjela jubilarnih nagrada, nabavka
odora, gostovanje HGD „Sveta Cecilija na koncertu, materijalni troškovi te izdavanje
monografije HGU „Sv. Vincenca“ o 20. obljetnici utemeljenja)
- Matica hrvatska-ogranak Blato

3.000,00 kuna;

(Promocija knjiga: „Hrvatska u raljama djece komunizma“ – T. Dujmovića, „Hrvatske
veleizdaje“-Zvonimira Šeparovića, te već tradicionilano „Večer blatske riči“).
- Župni zbor

2.000,00 kuna;

(Redovan rad)
- Društvo prijatelja «Vino u tradiciji življenja»

3.000,00 kuna;

(Tradicionalnu degustaciju mladih vina, rakija i voćnih likera, proslavu Sv. Martina)
- UPO Krulić

3.000,00 kuna

(Pokladna povorka,veliki maškarani tanci, dječji i ljetni maskenbal)
- Općinski savjet mladih Općine Blato
2.697,00 kuna
(Organizacija humanitarne utakmice ženskih ekipa iz Blata i Smokvice)
- BUM – Blatska udruga mladih
1.000,00 kuna
(Redovan rad- nabavka bas pojačala)
- Radio Blato
81.000,00 kuna
(Redovan rad)
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2.4. Izdavaštvo i informiranje
Za potrebe izdavaštva i informiranja u 2015. godini iz proračuna Općine Blato
izdvojena su sredstva u iznosu od 9.000,00 kuna. Tim sredstvima financirala je promidžbeni
materijal, izdavanje knjige „Monografija Svete Vincence“, te održavanje službenih
internetskih stranica Općine Blato.
2.5. Investicijska ulaganja u objekte i grañu u kulturi
Za potrebe investicijskog ulaganja u objekte i grañu u kulturi iz Proračuna Općine
Blato u 2015. godini isplatilo se 418.970,00 kuna i to:
Odbor za obnovu i ureñenje deset starohrvatskih crkvica: U 2015. godini Odboru je
ukupno dodijelila 22.000,00 kuna za obnovu crkvice sv. Jeronima (izvršeni radovi:
zamijenjeno krovište na glavnoj lañi i na apsidi, te na vanjskim zidovima postavljena nova
„fuga“).
Kopila: Općina Blato, u suradnji s Centrom za kulturu Vela Luka i Odsjekom za
arheologiju Sveučilišta u Zadru započela je 2012. godine s arheološkim istraživanjima na
nekropoli prapovijesnog gradinskog naselja Kopila. U 2015. godini nastavljena su terenska
istraživanja tijekom mjeseca srpnja. Stručnu ekipu su sačinjavali Dinko Radić, Igor Borzić i
Anamarija Eterović Borzić, a pomagala im je skupina od šest fizičkih radnika. Značajnu
pomoć pružilo je DVD Blato, te stručne službe Općine Blato. Iskapanja su bila usmjerena
prema tzv grobnici br 4, odnosno prema jedinstvenoj suhozidnoj strukturi približno kružnog
tlorisa unutar kojeg se nalaze još dva prstena, a onaj posljednji je kvalitetno grañena komora
same grobnice. U cilju definiranja prostora istražen je njegov jugozapadni dio što je
rezultiralo otkrićem grobnice br. 5. Ova investicija u 2015. godini financirana je sredstvima
Ministarstva kulture u iznosu od 70.000,00 kuna, a iz Proračuna Općine Blato u iznosu od
7.058,00 kuna. Ukupno je u 2015. godini utrošeno 77.058,00 kuna. Općina Blato se takoñer
prijavila na Natječaj Ministarstva kulture RH i Županije Dubrovačko – neretvanske za 2016.
godinu
Ureñenje muzejsko galerijskog prostora u Blatu: Općina Blato za 2015. godinu
prijavila se na Natječaj Ministarstva kulture RH, te temeljem istog od Ministarstva za 2015.
godinu dobila iznos od 300.000,00 kuna. Izvoñač radova bio je Konstruktor Hotina d.o.o., a u
2015. godini izvršeni su slijedeći radovi: izrada pregradnih zidova u prizemlju i na katu
objekta; izrada hidroizolacije i toplinske izolacije na zemlji; žbukanje unutarnjih zidova i
plafona; izrada vanjske stolarije; izvedba svih elektroinstalacijskih radova, sanacija kanala za
oborinsku odvodnju; postavljanje kanalizacijske instalacije; izvedba betonskog krovnog
vijenca te postavljanje montažnih čeličnih profila. Ova investicija u 2015. godini financirana
je sredstvima Ministarstva kulture u iznosu od 300.000,00 kuna, a iz Proračuna Općine Blato
u iznosu od 19.912,00 kuna, što je ukupno u 2015. godini utrošeno 319.912,00 kuna. Kako je
ovaj prostor od izuzetnog značaja za područje Općine Blato planira se nastavak ureñenje
prostora, te se takoñer prijavila na Natječaj Ministarstva kulture RH i Županije Dubrovačko –
neretvanske za 2016. godinu.
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TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I IZDVOJENIH SREDSTAVA ZA
REALIZACIJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2015. GODINI
NAZIV PROGRAMA
TEMELJNA KULTURA

PRORAČUN
ZA 2015.
GODINU
569.500

IZMJENE I
DOPUNE
569.500

234.500
Narodna knjižnica Općine Blato

IZDVOJENO
U 2015.
549.905
223.511

234.500
335.000

Blatski fižuli-ustanova u kulturi

IZVORI SREDSTAVA

326.394

Proračun Općine Blato
i
Dubrovačko-neretvanska
županija

335.000

-uprava i administracija
-kulturne manifestacije
KULTURNA DOGAĐANJA

20.000

ETNOGRAFSKA ZBIRKA
BARILO

15.000

PROGRAMI KULTURNIH
UDRUGA I DRUŠTAVA

205.000

20.000

5.000

23.300

5.000

Proračun Općine Blato

205.000

174.697

Proračun Općine Blato
Proračun Općine Blato

IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE

5.000

10.000

9.000

INVESTICIJSKA ULAGANJA U
OBJEKTE

912.000

422.000

418.970

-Obnova starohrvatskih crkvica

22.000
80.000

22.000

22.000
77.058

-Program arheološke baštine –
Kopila

810.000

80.000

319.912

I GRAĐU U KULTURI

Proračun Općine Blato

Proračun Općine Blato
Ministarstvo kulture
Proračun Općine Blato
Ministarstvo kulture

Ureñenje galerijskog prostora
320.000
Proračun OB
SVEUKUPNO:

1.726.500

1.231.500

1.180.972

Ministarstvo kulture
Dubr.ner. županija
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU I
OBRAZOVANJU NA PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA 2015. GODINU
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. U
2015. godini za realizaciju Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju Općina Blato
ukupno izdvojila 787.896,00 kuna, a rad djelatnika u Osnovnoj glazbenoj školi financiran je
od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
2. REALIZACIJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU
OBRAZOVANJU NA PODRUČJU OPĆINE BLATO U 2015. GOD.

I

2.1. Program u predškolskom odgoju i obrazovanju
U predškolskom odgoju i obrazovanju Općina Blato u 2015. godini sufinancirala je
rad Dječjih vrtića koje je polazilo 137 djece u dobi od 6 mj. do 6,6 godina, 75 djece u
Dječjem vrtiću Blato i 62 djece u Dječjem vrtiću „Majka Marija Petković“, te je za taj
program izdvojila iznos od kuna i to:
- Dječji vrtić Blato

u iznosu od 405.000,00 kuna;

U 2015. godine u Dječjem vrtiću Blato kupljena je oprema za mlañu odgojnu skupinu
(strunjače).
- Dječji vrtić «Marija Petković» u iznosu od 170.000,00 kuna.
(sredstva u utrošena za plaće djelatnika vrtića)
2.2. Program u osnovnom i srednješkolskom obrazovanju:

94.796,00 kuna

U protekloj godini Općina Blato podržala je različite programe Osnovne škole Blato
koju je polazilo 272 učenika u osam razreda i 16 odjeljenja i Srednje škole Blato koju je
polazilo 169 učenika u 11 odjeljenja.
Za program osnovnog i srednje školskog obrazovanja u 2015. godini Općina Blato
izdvojila je ukupno 31.872,00 kuna.
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Za Školski sportski klub Osnovne škole Blato u 2015. godini isplaćeno je 3.000,00
kuna.
Za Školski sportski klub „Škoj“ u 2015. godini isplaćeno je 3.000,00 kuna.
Za darove najboljim učenicima i njihovim mentorima tj. ukupno 57 učenika
Osnovne i Srednje škole Blato i 13 mentora i ravnatelje Osnovne i Srednje škole Blato
ukupno je izdvojeno 17.100,00 kuna.
Nabavka školskih udžbenika: u ak. godi. 2015/2016 Općina Blato sufinancirala je
nabavku novih udžbenika za učenike osnovne i srednje škole Blato u ukupnom iznosu od
39.824,00 kuna.
2.3. Program u glazbenom obrazovanju djece i mladeži
Općina Blato je u protekloj godini za realizaciju ovog dijela programa izdvojila
18.000,00 kuna, i to za održavanje glazbenih instrumenata, program glazbenih natjecanja,
stručno usavršavanje učitelja dok je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta financiralo je
plaće djelatnika Osnovne glazbene škole. U 2015. godini Osnovnu glazbenu školu polazilo je
58 učenik u 6 razreda, a 20 učenika su bila upisana u malu školu glazbe.
2.4. Program u visokoškolskom obrazovanju
Sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata Općina Blato je u protekloj
godini 2015/2016 stipendirala ukupno 15 studenta. Za realizaciju ove mjere izdvojeno je
100.100,00 kuna.
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TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I IZDVOJENIH SREDSTAVA ZA
REALIZACIJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU
U 2015. GODINI
PROGRAM

PRORAČUN ZA
2015

IZMJENE I
DOPUNE

IZDVOJENO U
2015.

PROGRAMI PREDŠKOLSKOG
ODGOJA I OBRAZOVANJA

650.000

650.000

575.000

- Dječji vrtić»Blato»
- Dječji vrtić «M. Petković»

480.000

480.000

405.000

170.000

170.000

170.000

Programi osnovnog i
srednješkolskog obrazovanja:

91.000

IZVORI
SREDSTAVA

Proračun Općine
Blato

94.796

51.000
- programi osnovnog i
srednjoškolskog obrazovanja
-ŠŠK „Škoj“
-ŠŠK Osnovne škole Blato
- pokloni najboljim učenicima
- nabavka školskih udžbenika

30.000
30.000
3.000
3.000
15.000
0

3.000
3.000
15.000
40.000

31.872
Proračun Općine
Blato
3.000
3.000
17.100
39.824

Izgradnja Dječjeg vrtića Blatoizrada projektne dokumentacije
PROGRAM OSNOVNE
GLAZBENE ŠKOLE BLATO

PROGRAMI
VISOKOŠKOLSKOG
OBRAZOVANJA

500.000

18.000

110.000

UKUPNO
1.329.000

0

18.000

105.000

864.000

0

18.000

100.100

787.896

Ministarstvo
regionalnog razvoja
Proračun Općine
Blato

Proračun Općine
Blato

Proračun Općine
Blato
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI NA
PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA 2015. GODINU

1. UVOD
Program zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato donosi se sukladno Zakona o
socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14 i 99/15), prema kojemu su jedinice lokalne samouprave u
svom proračunu dužne osigurati sredstva za pružanje pomoći odreñenim kategorijama
stanovništva koji udovoljavaju kriterijima navedenim u Programu zdravstva i socijalne skrbi
Općine Blato.
U 2015. godini iz Proračuna Općine Blato za realizaciju Programa zdravstva i
socijalne skrbi izdvojeno je ukupno 787.167,00 kuna.
2. REALIZACIJA PRAVA I OBLIKA SOCIJALNE SKRBI U SUSTAVU
PROGRAMA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI OPĆINE BLATO U
2015. GODINI
A) Zaštita mladeži (djece, učenika i studenata)

498.036,00 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 35.000,00 kuna.
2.2. Jednokratne pomoći djeci i mladima:
Općina Blato u 2015. godini, temeljem zahtjeva, isplatila je jednokratne pomoći djeci i
mladima koji imaju prebivalište na području Općine Blato u iznosu od 47.636,00 kuna. U
sklopu ove mjere Općinski načelnik je prigodom Božićnih blagdana djeci s posebnim
potrebama i teško bolesnim osobama na području naše općine uručio poklon bon u iznosu od
500,00 kuna.
2.3. Jednokratne novčane potpore za novoroñenu djecu:
Prema dostavljenim zahtjevima roditelja za isplatu naknade za novoroñenu djecu u 2015.
godini ukupno je iz Općinskog Proračuna isplaćeno 400.400,00 kuna.
Sukladno mjerama Programa zdravstva i socijalne skrbi za potpore novoroñenoj djeci za prvo
dijete u obitelji isplaćena je jednokratna naknada od 5.000,00 kuna, a za drugo dijete
10.000,00 u dvije godine. Za treće dijete naknada iznosi 60.000,00 kuna, za četvrto i svako
daljnje 72.000,00 kuna, a koje se isplaćuju u ratama.
2.4. Prigodni poklon bon za Božićne blagdane:
Prigodom Božićnih i novogodišnjih blagdana podijeljeni su darovi djeci do 10 godina za što
je iz Proračuna Općine Blato izdvojeno 15.000,00 kuna.
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B) Zaštita obitelji i starijih osoba

104.321,00 kuna.

2.5. Sufinanciranje tuñe njege i pomoći u kući- izvaninstitucionalne usluge:
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Blato u svibnju 2015. godine započeo je sa pružanjem
usluge „pomoć i njega u kući“. Pravo na pomoć i njegu u kući obuhvaćaju usluge: prehranu i
dostavu obroka, obavljanje kućanskih poslova (čišćenje stambenog prostora, pranja rublja te
nabavka namirnica),zdravstvena njega i skrb, psihosocijalna podrška (osobno usmjereni
pristup, razgovori, kvalitetno provoñenje slobodnog vremena) te evaluacija (anketiranje
korisnika). Za provedbu ove mjere ukupno je iz Proračuna izdvojeno 15.000,00 kuna.
2.6. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi, Općina Blato u 2015. godini odobravala je pomoć za
podmirenje troškova stanovanja samcu ili članovima kućanstva koji ispunjavaju uvjete za
ostvarivanje tog prava prema Zakonu o socijalnoj skrbi, pri čemu se visina pomoći za
stanovanje odreñivala pojedinačno za svakog korisnika. Općina Blato, za ovu je mjeru
izdvojila 17.121,00 kuna iz svog proračuna.
Na temelju naputka Ministarstva socijalne politike i mladih u troškove stanovanja uključuju
se i troškovi ogrijeva koji se jednom godišnje isplaćuju obitelji ili samcu koji ispunjavaju
propisane uvjete. Tako se u 2015. godini iz Proračuna za troškove ogrijeva izdvojilo 6.650,00
kuna, od čega je 3.800,00 kn refundirano iz Županijskog proračuna.
2.7.Jednokratne novčane pomoći:
Na temelju podnesenih zahtjeva Općinski načelnik odobrio je u protekloj godini jednokratne
novčane pomoći (23) obiteljima, starijima, bolesnima i invalidnim osobama (u obliku
novčane pomoći, pomoći u liječenju ili podmirenjem priloženih računa), a koji imaju
prebivalište na području općine Blato, ukupno u iznosu od 72.200,00 kuna.
U sklopu ove mjere Općinski načelnik je prigodom Božićnih blagdana svim grañanima koji
imaju više od osamdeset godina uručio prigodan poklon bon u visini 100,00 kuna, za osobe
iznad devedeset godina poklon bon u visini od 200,00 kuna, a preko 100 godina (1 osoba)
300,00 kuna.
C) Financiranje udruga i društava

184.810,00

kuna.

2.8. «Vincenca» Humanitarna udruga osoba s posebnim potrebama
Općina Blato je u 2015. godini ukupno izdvojila 75.275,00 kuna za redovan rad
Humanitarne udruge osoba s posebnim potrebama «Vincenca». Sredstva su utrošena za
plaću djelatnice na pola radnog vremena u iznosu od 49.644,00 kuna, te plaćanje zakupnine i
materijalnih troškova u iznosu od 25.631,00 kuna.
2.9. Potpore Savjetovalištu, udrugama i programima koji se bave problemom ovisnosti:
U 2015. godini nije bilo zahtjeva za realizaciju Programa borbe protiv ovisnosti na području
Općine Blato i za rad Savjetovališta za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u Blatu.
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Crveni križ – Gradsko društvo Korčula

U 2015. godini Općina Blato isplatila je 18.600,00 kuna za redovan rad Crvenog križaGradskog društva Korčula (obuka iz prve pomoći, služba spašavanja na vodi, područje
socijalnog rada i zdravstvenog prosvjećivanja, pripreme za djelovanje u katastrofama, rad
službe taženja, rad mladeži Crvenog križa), dok je za Klub dobrovoljnih davatelja krvi
isplatila 12.000,00 kuna (akcije dobrovoljnog darivanja krvi). Ukupno: 30.600,00 kuna
2.11.

Udruga slijepih

U 2015. godini, a temeljem zahtjeva iz Proračuna za 2015. godinu Udruzi slijepih
Dubrovačko-neretvanske županije isplaćeno je 1.000,00 kuna.
2.12.

Udruga gluhih i nagluhih

U 2015. godini nije bilo zahtjeva za isplatom predviñenih Proračunskih sredstava Udruzi
gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije.
2.13. Liga protiv raka Korčula –Pelješac
(U 2015. godini Općina Blato isplatila je 10.000,00 kuna a sredstva su utrošena za:
preventivni pregledi dermatologa i gastroenterologa)
2.14.

Udruga umirovljenika

U 2015. godini Općina Blato, a temeljem zahtjeva isplatila je 3.000,00 kuna Udruzi
umirovljenika Blato. Sredstva su utrošena za posjet štićenicima Domova prigodom božićnih i
novogodišnjih blagdana, preplata na Umirovljenički list, izradu pečata, te materijalne
troškove)
2.15. Hrvatska Gorska Služba Spašavanja
(U 2015. godini isplaćeno je 5.000,00 kuna te su sredstva utrošena za spašavanje i pružanje
prve pomoći na nepristupačnim područjima, rad na prevenciji i edukaciji, te redovan rad)
2.16. Udruga Hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a:
(U 2015. godini isplaćeno je 3.000,00 kuna a sredstva su utrošena za redovan rad Udruge)
2.17. Dom zdravlja dr. Ante Franulović:
(U 2015. godini izdvojeno je ukupno 49.435,00 kuna za financiranje medicinskobiokemijskog laboratorija, ortopeda, oftamologa, urologa, ing. medicinske radiologije i
primalja, a prema Ugovoru).
2.18. Uklanjanje arhitektonskih barijera;
Općina Blato je iz Proračuna za 2015. godinu za ovu mjeru izdvojila ukupno 7.500,00 kuna
(postavljanje rukohvata – Blatska plokata);
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TABELARNI PRIKAZ REALIZACIJE PROGRAMA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE
SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA 2015. GODINU

PROGRAM

PRORAČUN
ZA 2015.

IZMJENE I
DOPUNE

IZDVOJENO U
2015.

IZVORI
SREDSTAVA

ZAŠTITA MLADEŽI

480.000

490.000

498.036

Proračun
Općine Blato

Olakšice i oslobañanja od plaćanja
smještaja djece u predškolskim
ustanovama
Jednokratne novčane pomoći

35.000

35.000

35.000

Proračun
Općine Blato

30.000

40.000

47.636

Proračun
Općine Blato

Jednokratne novčane potpore za
novoroñenu djecu

400.000

400.000

400.400

Proračun
Općine Blato

Prigodni poklon bon za Božićne 15.000
blagdane

15.000

ZAŠTITA OBITELJI I STARIJIH
OSOBA

108.000

108.000

15.000

Proračun
Općine Blato

104.321

Proračun O.B.
Dub.-ner. Žup.

Tuña njega i pomoćizvaninstitucionalne usluge

15.000

15.000

Proračun

Pomoći za podmirenje troškova
stanovanja (uključuje troškove
ogrijeva)

21.000

21.000

17.121

Dubrov.-ner.
županija

Jednokratne novčane pomoći

72.000

72.000

72.200

Proračun

15.000

Općine Blato
Proračun O. B.

Općine Blato
196.000

184.810

Proračun Općine
Blato

Vincenca Udruga osoba s posebnim 78.000
potrebama

78.000

75.275

Proračun

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

2.000

2.000

Crveni križ – GD Korčula

18.000

18.000

18.600

Klub dobrovoljnih darivatelja krvi

12.000

12.000

12.000

Udruga slijepih

1.000

1.000

1.000

Proračun OB

Udruga gluhih i nagluhih

1.000

1.000

0

Proračun OB

Liga protiv raka Korčula-Pelješac

10.000

10.000

10.000

Proračun OB

Udruga umirovljenika

3.000

3.000

3.000

Proračun OB

Hrvatska Gorska Služba Spašavanja

5.000

5.000

5.000

Proračun OB

FINANCIRANJE
DRUŠTAVA

UDRUGA

I 196.000

Općine Blato
0

Proračun
Općine Blato
Proračun OB
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Udruga hrvatskih branitelja oboljelih
od PTSP-a

3.000

3.000

3.000

Proračun OB

Dom zdravlja dr. A. Franulović

43.000

53.000

49.435

Proračun OB

Uklanjanje arhitektonskih barijera

20.000

10.000

7.500

Proračun OB

784.000

794.000

787.167

Proračun OB

UKUPNO

Dub.-ner. žup.
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3) Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike
Hrvatske (NN 94/13), Uredbe o registru državne imovine (NN 55/11) i članka 88. Statuta
Općine Blato (SG 5/09, 3/13 i 9/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Blato na
svojoj 20. sjednici održanoj 07. travnja 2016. godine, donosi
ODLUKU
o uspostavi Registra imovine Općine Blato
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuje se način uspostave, sadržaj, oblik i način voñenja Registra imovine
Općine Blato (u daljnjem tekstu: Registar).
Članak 2.
Registar je popis imovine u obliku nekretnina i poslovnih udjela u trgovačkim društvima čiji
je imatelj, odnosno vlasnik/suvlasnik Općina Blato (u daljnjem tekstu: Općina).
Podaci iz Registra ne predstavljaju javnu ispravu u smislu propisa koji ureñuju upravni
postupak.
Članak 3.
Registar uspostavlja Općinsko vijeće Općine, a vodi ga Upravni odjel za opće poslove,
upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti Općine (u daljnjem tekstu: Upravni
odjel).
Članak 4.
Upravni odjel i načelnik Općine ovlašteni su tražiti i koristiti podatke o imovini Općine iz
evidencije nadležnog suda za područje Općine (zemljišno knjižni odjel), tijela državne uprave,
nadležnog područnog ureda za katastar, kao i drugih javnih evidencija radi uspostave
Registra.
Članak 5.
Registar se javno objavljuje na internetskim stranicama Općine.
II. OBLIK I SADRŽAJ REGISTRA
Članak 6.
Registar se vodi u elektroničkom obliku koji služi za objavu na internetskoj stranici Općine i
na papirnatom mediju za pismohranu Općine.
Članak 7.
Registar se sastoji od:
- popisa nekretnina,
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popisa vlasničkih udjela u trgovačkim društvima.
III. POPIS NEKRETNINA
Članak 8.

Popis nekretnina sastoji se od popisa:
- grañevinskog zemljišta i grañevina,
- poljoprivrednog zemljišta,
- šuma i šumskog zemljišta,
- vodnog dobra,
- stambenih prostora,
- poslovnih prostora,
- nerazvrstanih cesta,
- drugih nekretnina evidentiranih kao kapitalna imovina.
Članak 9.
Popis nekretnina sadržavat će podatke o nekretninama čiji je vlasnik, suvlasnik ili zajednički
vlasnik, odnosno vanknjižni vlasnik Općina, a osobito:
- broj zemljišnoknjižne čestice nekretnine,
- broj zemljišnoknjižnog uloška u koji je nekretnina upisana, te broj poduloška ako postoji,
- naziv katastarske općine gdje se zemljišnoknjižna čestica nalazi,
- površinu zemljišnoknjižne čestice,
- kulturu zemljišnoknjižne čestice,
- vrstu vlasništva na nekretnini – isključivo vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko vlasništvo
ili vanknjižno vlasništvo, udio u vlasništvu u slučaju suvlasništva ili zajedničkog
vlasništva, drugi suvlasnici ili zajednički vlasnici u slučaju suvlasništva ili zajedničkog
vlasništva, titulara vlasništva,
- podatke o teretima na nekretnini,
- podatke o sudskim sporovima koji se vode vezano za nekretninu,
- broj posjedovnog lista,
- broj katastarske čestice iz posjedovnog lista,
- naziv katastarske općine iz posjedovnog lista,
- površinu katastarske čestice iz posjedovnog lista,
- nositelja prava i udio,
- broj katastarskog plana i katastarski plan za katastarsku česticu,
- adresu katastarske čestice,
- prostorno-plansku namjenu nekretnine i prostorni plan,
- korisnika nekretnine i pravnu osnovu korištenja nekretnine,
- vrijednost nekretnine,
- druge podatke.
IV. POPIS POSLOVNIH UDJELA
Članak 10.
U popis poslovnih udjela upisuju se poslovni udjeli trgovačkih društava čiji je suvlasnik
Općina.
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Članak 11.
Popis poslovnih udjela sadržavat će podatke o poslovnim udjelima trgovačkih društava čiji je
suvlasnik Općina, a osobito:
- naziv i sjedište trgovačkog društva,
- OIB trgovačkog društva,
- temeljni kapital trgovačkog društva,
- broj poslovnih udjela Općine u temeljnom kapitalu trgovačkog društva čiji je suvlasnik
Općina,
- nominalnu vrijednost poslovnih udjela,
- podatke o teretima na poslovnim udjelima Općine,
- podatke o sudskim sporovima koji se vode vezano za te poslovne udjele, i druge podatke.
V. UNOS PODATAKA U REGISTAR
Članak 12.
Upravni odjel dužan je na dan donošenja Izvješća o izvršenju proračuna Općine za prethodnu
godinu izvijestiti Općinsko vijeće Općine o nekretninama u vlasništvu Općine koje koristi
Općina, kao i o svim drugim nekretninama koje se koriste na temelju ugovora o zakupu,
ugovora o najmu ili ugovora o korištenju.
Sve podatke o promjenama u stjecanju, otuñenju i raspolaganju nekretninama kao i poslovnim
udjelima u trgovačkim društvima tijekom kalendarske godine, Upravni odjel dužan je
ažurirati u Registru najkasnije do 31.12. tekuće godine.
VI. DINAMIKA USPOSTAVE REGISTRA
Članak 13.
Upravni odjel će nakon stupanja na snagu ove Odluke započeti izradu Registra.
Registar će biti ustrojen najkasnije do 31.12.2016. godine.
Nakon provjere svih podataka unesenih u Registar, isti će se objaviti na internetskoj stranici
Općine.
VII. STUPANJE NA SNAGU
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine
Blato".
KLASA: 021-05/16-02/10
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 07. travnja 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
prof. Tonći Padovan, v.r.

08. travnja 2016. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 2

4) Na temelju članka 88. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09, 3/13 i 9/13- pročišćeni
tekst) i članka 24. Odluke o javnim priznanjima Općine Blato (Sl. gl. 1/95 i 2/95) Općinsko
vijeće Blato na svojoj 20. sjednici održanoj 07. travnja 2016. godine, donijelo je

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

I.

Dodjeljuje se Zlatni grb Općine Blato kao pojedinačno priznanje Franku Burmasu,
dipl.iur. kao izraz zahvalnosti za doprinos u očuvanju opstojnosti hrvatske misli i
hrvatskog jezika s Ogrankom Matice hrvatske u Blatu, stručnog rada posebice na
ustroju pomorskog prava u novonastaloj Hrvatskoj državi i rada u gospodarstvu
kao predsjednik Upravnog vijeća Radež-a d.d., te kroz državničko djelovanje kao
dožupana kojim je doprinio u obrani južnog dijela Hrvatske, a time i cijele države
Hrvatske.

II.

Zlatni grb Općine Blato uručit će se, sukladno odredbama Odluke o javnim
priznanjima Općine Blato, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, povodom Dana
Općine Blato, 27. travnja 2016. godine.

III.

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

KLASA: 021-05/16-02/11
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 07. travnja 2016. godine

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

08. travnja 2016. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 2

5) Na temelju članka 88. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09, 3/13 i 9/13- pročišćeni
tekst) i članka 24. Odluke o javnim priznanjima Općine Blato (Sl. gl. 1/95 i 2/95) Općinsko
vijeće Blato na svojoj 20. sjednici održanoj 07. travnja 2016. godine, donijelo je

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

Dodjeljuje se Zlatni grb Općine Blato kao skupno priznanje Športskoj ribolovnoj
udruzi „Pagar“ iz Blata, kao zahvalnost svim članovima na dugogodišnjem radu,
promicanju športa, za postignute značajne rezultate u športskom ribolovu na
moru, te na ekološkoj zaštiti mora i podmorja.

II.

Zlatni grb Općine Blato uručit će se, sukladno odredbama Odluke o javnim
priznanjima Općine Blato, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, povodom Dana
Općine Blato, 27. travnja 2016. godine.

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

KLASA: 021-05/16-02/12
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 07. travnja 2016. godine

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

08. travnja 2016. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 2

6) Na temelju članka 88. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09, 3/13 i 9/13- pročišćeni
tekst) i članka 24. Odluke o javnim priznanjima Općine Blato (Sl. gl. 1/95 i 2/95) Općinsko
vijeće Blato na svojoj 20. sjednici održanoj 07. travnja 2016. godine, donijelo je

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

I.

Dodjeljuje se Srebrni grb Općine Blato kao pojedinačno priznanje Marinu Žanetić
„Savo“ iz Blata kao izraz zahvalnosti koji je svojim nesebičnim zalaganjem u raznim
akcijama doprinio popularizaciji darivanja krvi i značenju humanitarnog rada za
dobrobit lokalne zajednice.

II.

Srebrni grb Općine Blato uručit će se, sukladno odredbama Odluke o javnim
priznanjima Općine Blato, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, povodom Dana
Općine Blato, 27. travnja 2016. godine.

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

KLASA: 021-05/16-02/13
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 07. travnja 2016. godine

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

08. travnja 2016. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 2

7) Na temelju članka 88. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09, 3/13 i 9/13- pročišćeni
tekst) i članka 24. Odluke o javnim priznanjima Općine Blato (Sl. gl. 1/95 i 2/95) Općinsko
vijeće Blato na svojoj 20. sjednici održanoj 07. travnja 2016. godine, donijelo je

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

I.

II.

Dodjeljuje se Srebrni grb Općine Blato kao skupno priznanje V.U. „KUMPANJIJA“BLATO, Mimohod Blato-Knin - 20. obljetnica „Oluje“, kao izraz zahvalnosti 30-ici
kumpanjola i 20-ici pratitelja i potpore na učinjenom hodočašću u prigodi 20.
obljetnice “Oluje”, kao i na činu viteštva, promociji Kumpanjije i Blata.
Srebrni grb Općine Blato uručit će se, sukladno odredbama Odluke o javnim
priznanjima Općine Blato, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, povodom Dana
Općine Blato, 27. travnja 2016. godine.

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

KLASA: 021-05/16-02/14
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 07. travnja 2016. godine

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

08. travnja 2016. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 2

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

08. travnja 2016. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 2

