SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE BLATO
Broj: 6

Godina: XXIV

Blato, 30. rujna 2016. godine

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

Sadržaj
OPĆINSKO VIJEĆE:
1. Polugodišnji obračun Proračuna Općine Blato za 2016. godinu;
2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za

razdoblje od 01. siječnja 2016. godine do 30. lipnja 2016. godine;
3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Blato za 2016. godinu;
4. Odluka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2016.

godinu;
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Vodovod-a d.o.o. Blato i

financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine;
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju EKO-a d.o.o. Blato i financijskog

izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK:
1. Rješenje o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Blato;
2. Pravilnik o unutarjem redu upravnih tijela Općine Blato.
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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 23. sjednici održanoj 29. rujna 2016. godine, donosi

POLUGODIŠNJI OBRAČUN
PRORAČUNA OPĆINE BLATO
ZA 2016. GODINU
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KLASA: 021-05/16-02/23
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 29. rujna 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 i 9/13 – pročišćeni
tekst), Općinsko vijeće Blato na svojoj 23. sjednici održanoj 29. rujna 2016. godine, donijelo
je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za razdoblje od 01.
siječnja 2016. godine do 30. lipnja 2016. godine

I. Ovim Zaključkom prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa rada Općine Blato za
razdoblje od 01. siječnja 2016. godine do 30. lipnja 2016. godine koje uključuje Izvješće o
realizaciji Programa gospodarskog razvitka Općine Blato, Izvješće o realizaciji Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine
Blato, Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova
održavanja uređenog građevinskog zemljišta na području općine Blato, Izvješće o realizaciji
Programa javnih potreba u kulturi na području općine Blato, Izvješće o realizaciji Programa
javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području općine Blato, Izvješće o realizaciji
Programa javnih potreba u sportu na području općine Blato i Izvješće o realizaciji Programa
zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato i ista čine sastavni dio ovog Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Blato».

KLASA: 021-05/16-02/24
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 29. rujna 2016. 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
2016. GODINE DO 30. LIPNJA
2016. GODINE
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA POTICANJA GOSPODARSKOG
RAZVITKA OPĆINE BLATO U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ 2016. GODINE
U izvješću o realizaciji programa poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato za
2016. 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
2016. godine, njih 1572 je registrirano kao radno sposobno, od čega je 1414 zaposleno, dok ih
se 158 nalazi na Zavodu za zapošljavanje, što rezultira stopom nezaposlenosti od 10,05%. U
lipnju prošle godine stopa nezaposlenosti je iznosila 11,77 %, uz broj nezaposlenih od 185,
dakle broj nezaposlenih se smanjuje za visokih 14,6% u odnosu na isto razdoblje prošle
godine.
1.
MJERE U POTICANJU GOSPODARSKOG RAZVITKA OPĆINE BLATO U 2016.
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 2016. 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
1.5. Financiranje lokalne akcijske grupe
1.1. Mjere u poticanju zapoĆljavanja
1.1.1. Program sufinanciranja zapoĆljavanja
U 2016. 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 84.309,66 kuna, što se odnosi se na ugovore koji su zaključeni u
tijeku tekuće godine, kao i one iz 2015. godine. U prvom dijelu ove godine zaključena su 2
nova ugovora o sufinanciranju zapošljavanja (Caffe bar „Lido” i „Balaton” d.o.o.).
1.1.2. Program sufinanciranja samozapoĆljavanja
Za program sufinanciranja samozapoĆljavanja u prvih Ćest mjeseci izdvojeno je
5.350,00 kuna, a odnose se na obveze po potpisanim ugovorima iz 2015. godine. U prvom
polugodiĆnjem razdoblju 2016. godine, potpisana su dva nova ugovora o sufinanciranju
zapoĆljavanja („Hamex“, obrt za niskogradnju i „300 GYM“, vl. Nikola Boroe)
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1.1.3. Program zapoĆljavanja osoba sa viĆom i visokom struĆnom spremom
Pored sufinanciranja u visini od 50% troĆkova plaĆe, OpĆina Blato dodatno
sufinancira osobe sa viĆom i visokom struĆnom spremom. U prvom ĆestomjeseĆnom
razdoblju 2016. godine nije zaprimljen niti jedan zahtjev za sufinanciranje osoba za viĆom i
visokom struĆnom spremom, no izvrĆenje ove mjere oĆekujemo u drugom dijelu godine,
po naknadno potpisanom ugovoru.
1.2. Program subvencioniranja kamata na poduzetniĆke kredite
I u ovoj godini OpĆina Blato provodi program subvencioniranja kamata na
poduzetniĆke kredite koji je zapoĆet u 2010. godini. U prvih 6 mjeseci ove godine joĆ nije
bilo zaprimljenih zahtjeva po ovoj mjeri.
1.3. ObogaĆivanje turistiĆke ponude
OpĆina Blato sredstva uprihoĆena od boraviĆne pristojbe ulaĆe u aktivnosti na
obogaĆivanju turistiĆke ponude u skladu s prijedlogom TuristiĆke zajednice. U prvom
dijelu godine za ovu je namjenu utroĆeno ukupno 31.000,00 kuna za ureĆenje plaĆa na
PriĆbi i u Prigradici, te za sufinanciranje troĆkova TuristiĆke zajednice OpĆine Blato.
1.4. Ostali poticaji u gospodarstvu
1.4.1. Stipendiranje deficitarnih zanimanja za potrebe blatskog gospodarstva
Ova mjera proiziĆla je iz inicijative sa sastanka sa blatskim gospodarskim subjektima
u namjeri da se uĆenici osmih razreda Osnovne Ćkole motiviraju za upis onih
srednjoĆkolskih zanimanja koja su deficitarna u gospodarstvu OpĆine Blato. Stipendije Će
se odnositi i na polaznike Srednje Ćkole Blato, a financirati Će se po modelu kojeg Će
zajedno dogovoriti OpĆina Blato i zainteresirani gospodarski subjekt. Realizacija aktivnosti
po ovoj mjeri oĆekuje se u drugom dijelu godine.
1.4.2. Program sufinanciranja nabave sadnog materijala
OpĆina Blato se zadnjih par godina ukljuĆivala u program nabave i sufinanciranja
sadnog materijala kojeg provodi DubrovaĆko-neretvanska Ćupanija, no od proĆle godine
Ćupanija provodi neĆto drugaĆiji Program podizanja trajnih nasada, kojim nije predviĆeno
sufinanciranje od strane jedinica lokalne samouprave. Ipak po uzoru na model iz prijaĆnjih
godina, OpĆina Blato je odluĆila 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
5.259,95 kuna.
1.5. Financiranje lokalne akcijske grupe
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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 za financiranje lokalne akcijske
grupe utrošeno je ukupno 4.650,00 kuna.

FINANCIRANJE PROGRAMA POTICANJA GOSPODARSKOG RAZVITKA
OPĆINE BLATO U 2016. GODINI
MJERE POTICANJA GOSPODARSKOG
RAZVITKA ZA 2016. GODINU

Plan proračuna
za 2016. godinu

Ostvareno za
I-VI/2016

1.1.

PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA

192.000

89.659,66

1.1.1.

Mjere u poticanju zapošljavanja

142.000

84.309,66

1.1.2.

Mjere u poticanju samozapošljavanja

20.000

5.350,00

1.1.3.

Mjere u poticanju zapošljavanja osoba s VŠS i VSS

30.000

0

1.2.

PROGRAM SUBVENCIONIRANJA KAMATA
NA PODUZETNIČKE KREDITE

10.000

0

Program subvencioniranja kamata na poduzetničke
kredite

10.000

0

1.3.

POTPORE U OBOGAĆIVANJU TURISTIČKE
PONUDE

120.000

31.000,00

1.3.1.

Ulaganja u turističku infrastrukturu

120.000

31.000,00

1.4.

OSTALI POTICAJI U GOSPODARSTVU

58.000

5.259,95

1.4.1.

Stipendiranje deficitarnih zanimanja za potrebe
blatskog gospodarstva

30.000

0

1.4.2.

Program sufinanciranja nabave sadnog materijala

10.000

5.259,95

1.5.

FINANCIRANJE LOKALNE AKCIJSKE
GRUPE

18.000

4.650,00

SVEUKUPNO

380.000

130.569,61

1.2.1.
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA
OPĆINE BLATO za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
UVOD
Izvješće obuhvaća sve realizirane investicije Općine Blato u razdoblju od 01. siječnja
do 30. lipnja 2016. 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

Ova investicija realizirana je 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 izgradnju rotora koji je na
raskrižju županijske ceste ŽC 6222 i nove ceste koja se izgradila u proteklom razdoblju.
Županijska uprava za ceste financirala je izradu kompletne projektne dokumentacije.
Radovi I faze započeli su 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, tijekom
proširenja ove ceste ugrađene su kanalizacijske cijevi i kabel javne rasvjete, te ostala potrebna
komunalna infrastruktura.
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.

1. II faza obuhvaća izgradnju nastavka ceste groblje Svetog Križa – Krtinja, od spoja sa
ulicom br. 54. do rotora (do spoja sa ulicom br. 1.).
Županijska uprava za ceste Dubrovnik u proteklom razdoblju financirala je izgradnju
nastavka ceste od spoja sa ulicom br. 54. do rotora. Radovi na II fazi su završeni i cesta je
puštena u promet.
Općina Blato financirala je imovinsko pravne poslove, te je u prvoj polovici ove godine
izdvojeno 255.680,00 kuna za otkupe zemljišta.

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.
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Za rješavanje imovinsko pravnih poslova, u proteklom razdoblju utrošeno je 7.732,99
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)
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.
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. Odluka o financiranju je donesena, provedena je javna nabava za
izvođenje radova, prema kojoj najpovoljnija ponuda iznosi 24.000.000,00 kuna. Međutim
odustalo se od ovog projekta u ovoj godini, budući je najpovoljniji ponuđač u lipnju ove
godine pismeno izvijestio Vodovod d.o.o. Blato da je do kraja godine u mogućnosti izvršiti
samo 20 % od ukupne investicije, što je Općini Blato neprihvatljivo, jer bi u tom slučaju
Općina Blato bila primorana financirati preostali dio koji bi se realizirao nakon 31. Prosinca
2016. godine. Slijedom gore navedenog proizlazi da bi Općina Blato bila u obvezi osigurati
20.000.000,00 kuna iz svog Proračuna.
Općina Blato će financirati dodatnu projektnu dokumentaciju – „sjeverni sliv“, koja
nije bila planirana dosadašnjom projektnom dokumentacijom za što će se izdvojiti 100.000,00
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 je Općina Blato otkupila 33.802,00 m2.
Općina Vela Luka također je otkupila parcele od vlasnika preko kojih se nalazi
deponij Sitnica.
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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.
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.
U proteklom razdoblju izrađen je idejni projekt i ishođena je Izmjena i dopuna
lokacijske dozvole. U tijeku je izrada glavnog projekta.
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 koji će iznositi 15.000.000,00 kuna.
U proteklom razdoblju Općina Blato utrošila je ukupno 16.500,00 kuna za
izradu idejnog projekta.
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.
Izrađena je kompletna projektna dokumentacija što se financiralo sredstvima
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 65.000,00 kuna.
Početkom lipnja 2016. godine ishođena je građevinska dozvola za izgradnju
reciklažnog dvorišta.
U prvoj polovici ove godine financirana je izrada projektne dokumentacije u iznosu od
10.000,00 kuna.
6. Rekonstrukcija ceste Sitnica – Karbuni i projektna dokumentacija
Tijekom proteklih godina izrađena je kompletna projektna dokumentacja za što je
izdvojeno 305.000,00 kuna i ishođena 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 siječnju ove godine ugovorena je izrada izmjene i dopune projektne dokumentacije
za dio ceste koji nije izveden, za što se iz Proračuna Općine Blato osiguralo 21.250,00 kuna.
Izrađena je Izmjena i dopuna idejnog projekta i podnesen je zahtjev za Izmjenu i dopunu
lokacijske dozvole.
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Za izradu projektne dokumentacije u proteklom razdoblju utrošeno je 7.500,00 kuna.
7. Izmjena i dopuna UPU Gršćica - Prižba
Nakon donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato kojim
smo obuhvatili određene 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 uređenja Općine Blato.
U rujnu ove godine ishođena je suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja, te je plan upućen Općinskom vijeću na donošenje.
U proteklom razdoblju utrošeno je 40.000,00 kuna za izradu Izmjena i dopuna UPU
Gršćica Prižba.
U prvoj polovici ove godine utršeno je 37.000,00 kuna za geodetsku izmjeru Prigradice (kat.
čest. br. 18418/108 K. O. Blato) koju je izradila tvrtka Gauss d.o.o..

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 ishođeno je Rješenje za građenje.
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 ponuđačem – Konstruktor Hotina d.o.o. sklopljen ugovor. Ukupna vrijednost
ugovorenih radova iznosi 1.945.591,25 kuna, dok cijena građevinskog i geotehničkog
nadzora, te nadzora provođenja mjera zaštite na radu iznosi 76.387,50 kuna, što ukupno sa
izvođenjem radova iznosi 2.021978,75 kuna. Međutim 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, međutim sredstva
nisu odobrena.
Općina Blato ponovno je zatražila financijska sredstva i u 2016. godini od Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova Europske unije, međutim sredstva nam nisu odobrena.
U ovoj godini od Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja odobrena su nam sredstva u
iznosu od 150.000,00 kuna, što predstavlja 75 % od planiranih sredstava koja iznose 200.000,00 kuna.
Preostali iznos od 50.000,00 kuna izdvojit će se iz proračuna Općine Blato, što će se realizirati do
kraja ove godine.

9. Izgradnja javnog WC-a
Općina Blato u ovoj godini planira izvršiti izmjenu projektne dokumentacije i ishoditi izmjenu
Rješenja za građenje za što će se do kraja 2016. godine izdvojiti 15.000,00 kuna.
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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
izvodljivosti, te je u prvoj polovici 2016. godine Općina Blato izdvojila 4.842,05 kuna za
ovaj projekt.
11. Postavljanje rasvjetnih stupova - ekološka javna rasvjeta
Općina Blato je u protekloj godini financirala je nabavku jednog rasvjetnog stupa –
ekološka javna rasvjeta sa potrebnom opremom, za što se u proteklom razdoblju izdvojilo
ukupno 6.661,60 kuna.

12. 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.
Također, izvršila se sanacija VS Gršćica I, što podrazumijeva zamjenu svih dotrajalih
fazonskih komada i armatura u zasunskoj komori, te potpunu sanaciju građevinskog dijela.
Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.390.120,00 kuna bez PDV-a.
U proteklom razdoblju iz Vodovoda Blato d.o.o. nije pristigao zahtjev za financiranje
ove investicije.
13. 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 proteklom razdoblju nije došlo do planiranog financiranja u iznosu od 5.000,00
kuna, budući nije dostavljen zahtjev za isplatu navedenih sredstava.
14. 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.
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Prema dinamici izrade dokumentacije Općina Blato u 2015. godini planirala je
osigurati 104.121,00 kuna, međutim u protekloj godini nije došlo do planiranog financiranja,
budući nisu dostavljeni zahtjevi za isplatu navedenih sredstava.
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 2015. godine potpisan je ugovor sa
najpovoljnijim ponuditeljem, ZP Lineal d.o.o., Maribor. Vrijednost ugovora je 3.590.102,51
kuna.
U prvoj polovici ove godine Općina Blato izdvojila je 10.328,88 kuna za ovu
investiciju.
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FINANCIRANJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godini
Realizacija ovog Programa ovisi najvećim dijelom o mogućnostima ishođenja
sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja dati
pregled po izvorima sredstava.
R.b Naziv investicije
r

Planirano za 2016.

Ostvareno od 01. Izvori financiranja
01. do 30. 06 2016.

1.

Proširenje dijela ŽC
6222, nastavak

850.000,00

255.680,00

Općina Blato

2.

Rekonstrukcija ceste
Blato – Gršćica

300.000,00

7.732,99

Općina Blato

3.

Izgradnja
2.900.000,00
kanalizacijskog sustava
Blato – Prigradica

EU Fondovi
Općina Blato

4.

Sanacija deponija
Sitnica

125.000,00
750.000,00

16.500,00

Općina Blato
Fond za zaštitu okoliša

5.

Izgradnja reciklažnog 1.620.000,00
dvorišta u Radnoj zoni
Krtinja
400.000,00

10.000,00

Fond za zaštitu okoliša

6.

Rekonstrukcija ceste
Sitnica - Karbuni

7.

Izmjena i dopuna UPU
Gršćica - Prižba

8.

Odvodnja oborinskih
voda iz centra Blata

Općina Blato

3.000.000,00

7.500,00

Općina Blato
EU Fondovi

100.000,00

77.000,00

Općina Blato

2.000.000,00

Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova
Europske unije
Općina Blato

500.000,00
9.

Izgradnja javnog WC-a

15.000,00

Općina Blato

10. Koncepcijsko rješenje
vodoopskrbe na
području otoka Korčule

10.000,00

4.842,05

Općina Blato

11. Postavljanje rasvjetnih
stupova

50.000,00

6.661,60

Općina Blato i Fond za
zaštitu okoliša

12. Sufinanciranje
vodovoda d.o.o. od VS
Gršćica II do VS
Gršćica I

228.000,00

Općina Blato

13. Inicijativa za izgradnju
zračne luke Korčula

5.000,00

Općina Blato
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14. Projektna
dokumentacija za
odvodnju sjeverne
obale Općine Blato

185.000,00

10.328,88

Ukupno Općina Blato

5.618.000,00

386.245,52

Ukupno drugi izvori
financiranja

7.420.000,00

10.000,00
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
I OPSEG RADOVA ODRŽAVANJA UREĐENOG
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2016. 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.

190.000,00 kn
460.000,00 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 1. i
31. Ulici.

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 uređaja javne rasvjete osigurava kontinuirano
funkcioniranje javne rasvjete uključujući podmiru troškova električne energije za
rasvjetljavanje javnih površina.
Vrijednost radova:
Izvori financiranja:

175.000,00 kn

1. Općina Blato

244.000,00 kn

139 %

5. ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH KANALA
Održavanje kišnih slivnika, taložnica i odvodnih kanala vršilo se prema potrebi, a generalno
čišćenje se obavlja prije jesenskih kiša.
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 2016. god.“ na groblju Sv.
Križa se uz redovno održavanje izvršilo dvadeset (30) 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

100 %

7. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Vrijednost radova:

25.000,00 kn

1. Općina Blato

33.000,00 kn

132%

8. INTERVENCIJE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA MORA
Planirana sredstva za intervencije u slučaju onečišćenja mora za prvih šest mjeseci iznose
5.000,00 kn, Ista još nisu utrošena.
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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:

65.000,00 kn

1. Općina Blato
2. Eko d.o.o.

50.000,00 kn
15.000,00 kn

VRSTE ODRŽAVANJA

77 %
23 %

VISINA
SREDSTAVA U KN
190.000,00
460.000,00
50.000,00
17.500,00

IZVORI
FINANCIRANJA

1.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNE
POVRŠINE

2.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

3.

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH
POVRŠINA

135.000,00

OPĆINA BLATO

4.
5.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH
KANALA

244.000,00

OPĆINA BLATO

5.000,00
35.000,00

OPĆINA BLATO

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

6.

ODRŽAVANJE GROBLJA

7.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTVANIH
CESTA
INTERVENCIJE U SLUČAJU
ONEČIŠĆENJA MORA
OSTALO ODRŽAVANJE

33.000,00

50.000,00
15.000,00

OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.

UKUPNO:

707.000,00
527.500,00

OPĆINA BLATO
EKO d.o.o.

8.
9.

OPĆINA BLATO

-

SVEUKUPNA

VRIJEDNOST
PROGRAMA

EKO d.o.o.

1.234.500,00
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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA
PODRUČJU OPĆINE BLATO
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
1. UVOD
Za javne potrebe u kulturi na području općine Blato za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2016. godine izdvojeno je 392.064,19 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 2016.
godine osigurana su iz Proračuna Općine Blato.

2. REALIZACIJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA PRVIH ŠEST
MJESECI 2016. GODINE
2.1 Rad ustanova i djelatnosti u temeljnoj kulturi
U financiranju rada Narodne knjižnice Blato za prvih šest mjeseci 2016. godine izdvojena
su sredstva u iznosu od 132.977,77 kuna, i to:
- sredstva za plaće djelatnica

98.024,20 kuna;

- materijalni i financijski rashodi

19.058,32 kuna;

- nabavka knjižne građe i opreme

15.895,25 kuna;

U financiranju redovnog rada ustanove u kulturi «Blatski fižuli» za prvih šest mjeseci 2016.
godine izdvojena su sredstva u iznosu od 107.148,79 kuna, i to:
- sredstva za plaću djelatnice

98.456,16 kuna;

- materijalni i financijski rashodi

3.692,63 kuna;

- Nabavka dugotrajne imovine

5.000,00 kuna

Za prvih šest mjeseci 2016. godine za kulturne manifestacije izdvojena su sredstva u iznosu od
67.619,63 kune.
Od kulturnih manifestacija održano je: (Izložba „Ratni put korčulanskih postrojbi u
domovinskom ratu“, „90 godina BŠK- a Zmaj“; predstavljanje knjige: „Župa Blato“, Tjedan Blata“,
Međunarodni dani muzeja i Festival dalmatinskih klapa Omiš 2016, koncert ozbiljne glazbe i Prvi glas
Blata).

2.2. Kulturna događanja
Za ostala kulturna događanja koji nisu u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Općine Blato, u
prvih šest mjeseci 2016. godine Općina Blato je izdvojila 1.018,00 kuna.
2.3. Financiranje programa kulturnih društava
Za djelovanje kulturnih društava u Blatu u prvih šest mjeseci 2016. godine Općina Blato
izdvojila je ukupno 79.300,00 kuna. Struktura dodijeljenih sredstava je sljedeća:
- VU «Kumpanija»
- Narodna glazba Blato
- HGU «Sveta Vincenca»

6.000,00 kuna;
- kuna;
8.500,00 kuna;
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2.000,00 kuna;

- Župni zbor
- Matica hrvatska-ogranak Blato
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- kuna
- kuna;

- Društvo prijatelja «Vino u tradiciji življenja»

- kuna;

- UPO Krulić

4.000,00 kuna

- Blatska udruga mladih «Bum»

- kuna

- Općinski savjet mladih
- Radio Blato

- kuna
58.800,00 kuna;

2.4. Izdavaštvo i informiranje
Za potrebe izdavaštva i informiranja u prvoj polovini 2016. godine Općina Blato iz Proračuna
izdvojila je ukupno 4.000,00 kuna (otkup knjiga Župa Blato, suf. kalendara Ž. Blato).

2.5. Etno kuća Barilo;
U prvoj polovini 2016. godine nije bilo zahtjeva od strane Etno kuće Barilo za isplatu proračunskih
sredstava za 2016. godinu;

2.6. Program arheološke baštine „Kopila“
U prvoj polovini 2016. godine nije bilo izdvajanja sredstava za ovaj program jer se radovi odvijaju u
kolovozu – rujnu tekuće godine.

2.7. Kapitalni projekti:
- muzejsko galerijski prostor u Blatu
- uređenje starohrvatskih crkvica
Za kapitalne projekte u kulturi iz Proračuna Općine Blato za prvih šest mjeseci 2016. godine
nije bilo izdvajanja financijskih sredstava 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 2016. GODINE

NAZIV PROGRAMA

TEMELJNA
KULTURA
Narodna knjižnica
Općine Blato

Proračun za
2016. godinu

Izdvojeno u
prvih šest
mjeseci 2016.

770.000,00

307.746,19

322.500,00

132.977,77

447.500,00

174.768,42

Izvori financiranja

Proračun Općine
Blato
Županija DBK
Ministarstvo kulture
RH

Blatski fižuli-ustanova u
kulturi
KULTURNA
DOGAĐANJA

20.000,00

1.018,00

Proračun Općine
Blato

ETNO ZBIRKA
BARILO

10.000,00

0

Proračun Općine
Blato

PROGRAMI
KULTURNIH
UDRUGA I
DRUŠTAVA
IZDAVAŠTVO I
INFORMIRANJE

PROGRAM
ARHEOLOŠKE
BAŠTINE „KOPILA“

INVESTICIJSKA
ULAGANJA U
OBJEKTE I GRAĐU U
KULTURI
- Uređenje galerijskog
prostora

210.000,00

5.000,00

225.000,00

4.000,00

Proračun Općine
Blato

0

Proračun Općine
Blato
I Ministarstvo kulture

647.500,00

0

625.500,00
22.000,00

-Obnova starohrvatskih
crkvica

SVEUKUPNO:

79.300,00

Proračun Općine
Blato

0

Proračun Općine
Blato i Ministarstvo
kulture RH

0

392.064,19
1.887.500,00

Proračun Općine
Blato
Županija DBK
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 2016. 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 2016. godine Općina
Blato ukupno je izdvojila 488.771,29 kuna.
2. REALIZACIJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU I
OBRAZOVANJU NA PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA RAZDOBLJE OD 01.
SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE
2.1. Program u predškolskom odgoju i obrazovanju
U predškolskom odgoju i obrazovanju Općina Blato u prvih šest mjeseci 2016.
godine sufinancirala je rad Dječjih vrtića koje je polazilo 137 djece u dobi od 6 mj. do 6,6
godina, te je za taj program izdvojila iznos od 394.004,57 kuna i to:
- Dječji vrtić «Blato»

u iznosu od

329.004,57 kuna;

- Dječji vrtić «Marija Petković»

u iznosu od

65.000,00 kuna.

2.2. Program u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju
U prvoj polovini 2016. godine Općina Blato podržala je različite programe Osnovne škole
Blato koju je polazilo 272 učenika u osam razreda i 16 odjeljenja, te Srednje škole Blato koju
je polazilo 169 učenika u 11 odjeljenja.
Temeljem zahtjeva, Općina Blato isplatila je ukupno za prvih šest mjeseci 2016.
godine Osnovnoj i Srednjoj školi Blato ukupno uplatila 9.866,72 kuna.
Za Školski sportski klub Osnovne škole Blato u prvoj polovini 2016. 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 2016. godine
izdvojila je 9.000,00 kuna. Osnovnu glazbenu školu 58 učenika u 6 razreda, a 20 učenika je
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upisano u malu školu glazbe. U Osnovnoj školi Blato djeluje mali zbor OGŠ Cvrčak i Klapa
Manina, a u Srednjoj školi Blato zbor„Cvrčak“ Srednje škole Blato i dvije klape Koraja,
Kolajna. Rad škole kao mentorska škola nadzire Umjetnička škola Luke Sorkočevića iz
Dubrovnika čiji profesori sudjeluju u ispitnim komisijama.
2.4. Program u visokoškolskom obrazovanju
Sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata Općina Blato je u prvih šest
mjeseci 2016. godine stipendirala je ukupno 17 studenata, te je za realizaciju ove mjere
izdvojila 74.400,00 kuna.
2.5. Izgradnja Dječjeg vrtića – Izrada projektne dokumentacije (Natječaj će biti
raspisan u drugom dijelu godine. Projektna dokumentacija je u izradi i po raspisivanju
Natječaja Mjere ruralnog razvoja 7.4 Općina Blato će se prijaviti na Natječaj te će tim
sredstvima biti refundirana izada dokumentacije).
TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I IZDVOJENIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU OD 01. 01. DO 30.06. 2016.
GODINE
Red
broj
1.

2.

Naziv programa

Proračun za
2016.
(Planirano)

Izdvojeno u
prvih 6 mjeseci
2016.

Programi predškolskog odgoja i
obrazovanja:

857.000,00

394.004,57

Izvori
financiranja

Proračun
Općine Blato

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

687.000,00
170.000,00

329.004,57
65.000,00

Programi osnovnog i srednješkolskog
obrazovanja:

99.000,00

20.366,72

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

30.000,00

9.866,72

6.000,00
15.000,00
18.000,00
30.000,00

1.500,00
0
9.000,00
0

128.000,00

74.400,00

Proračun
Općine Blato

500.000,00

0

Ministarstvo
regionalnog
razvoja

488.771,29

Proračun
Općine Blato
i Ministarstvo
regionalnog
razvoja

3.

Programi visokoškolskog
obrazovanja

4.

Izgradnja Dječjeg vrtića Blato
(Projektna dokumentacija)

UKUPNO

1.584.000,00

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 2016. godine
1. UVOD

Za javne potrebe u sportu na području općine Blato za razdoblje od 01. siječnja do 30.
lipnja 2016. godine iz Proračuna je izdvojeno 278.581,95 kuna. Sredstva se odnose na
održavanje sportskih objekata te 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 2016. GODINE

2.1. Djelovanje sportskih društava
Za djelovanje sportskih društava u prvoj polovini 2015. godine iz Proračuna
Općine Blato izdvojeno je ukupno 239.136,00 kuna.Struktura izdvojenih sredstava je
sljedeća:
- BŠK «Zmaj»
232.136,00 kuna;
- GU «Hrvatski sokol»
- kuna;
- ŠRU «Pagar»
- kuna;
- Šahovski klub «Blato»
5.000,00 kuna;
-HPD «Spivnik»
- kuna;
- Vaterpolo klub «Tornado»
- kuna;
- LU «Jastreb»
2.000,00 kuna.
2.2. Djelovanja i događanja u sportu za vrijeme manifestacija pod
pokroviteljstvom Općine Blato i promicanje sporta među mladima
U prvih šest mjeseci 2016. godine Općina Blato nije izdvaja sredstva za ovu
aktivnost.
2.3. Organizacija memorijalnog turnira u spomen na pok. Želimira Žanetića
U prvih šest mjeseci 2016. nije bilo zahtjeva jer se turnir organizira u listopadu
tekuće godine.
3. KAPITALNI PROJEKTI

• Sportska dvorana
U prvih šest mjeseci 2016. godine nije bilo izdvajanja iz Proračuna za sportsku dvoranu.
•

Održavanje Športskih objekata
U prvih šest mjeseci 2016. godine za održavanje sportskih objekata iz Proračuna
Općine Blato ukupno je izdvojeno 39.445,95 kuna.
•

Uređenje plaže na Prižbi – Ravno sa sportsko rekreacijskim sadržajima
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U prvih šest mjeseci 2016. godine nije bilo izdvajanja iz za uređenje plaže na Prižbi.
(U tijeku je rješavanje imovinsko – pravnih odnosa).

TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH I IZDVOJENIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU
OD 01.01. DO 30.06. 2016. GODINE

NAZIV PROGRAMA

FINANCIRANJE PROGRAMA
SPORTSKIH KLUBOVA I
DRUŠTAVA
DJELOVANJA I DOGAĐANJA U
SPORTU TIJEKOM GODINE
ORGANIZACIJA
MEMORIJALNOG TURNIRA U
SPOMEN NA ŽELIMIRA
ŽANETIĆA
SPORTSKA DVORANA

PLANIRANO
PROGRAMOM
ZA 2016.
GODINU

IZDVOJENO
01.01.- 30.06.
2016. GOD.

IZVORI
SREDSTAVA

377.000,00

239.136,00

Proračun Općine
Blato

10.000,00

0

Proračun Općine
Blato

5.000,00

0
Proračun Općine
Blato

300.000,00

0

ODRŽAVANJE
SPORT.
OBEKATA
KAPITALNI PROJEKTI
- Uređenje plaže na Prižbi-Ravno

80.000,00

39.445,95

1.000.000,00

0

UKUPNO

1.772.000,00

278.581,95

Proračun Općine
Blato
Proračun Općine
Blato
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 2016. godine
1. UVOD
Program zdravstva i socijalne skrbi Općine Blato donosi se na temelju Zakona o
socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), prema kojemu su jedinice lokalne
samouprave u svom proračunu dužne osigurati financijska sredstva za pružanje pomoći
određenim 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 2016. godine ukupno je izdvojeno 299.730,62 kuna,
2. REALIZACIJA PRAVA I OBLIKA SOCIJALNE SKRBI U SUSTAVU
PROGRAMA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI OPĆINE BLATO ZA
RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE

A) Zaštita djece i mladeži
2.1.

2.2.

2.3.

228.802,73 kuna

Olakšice i oslobađanja od plaćanja smještaja djece u predškolske ustanove
Sredstva utrošena za olakšice i oslobađanja od plaćanja smještaja djece u
Dječji vrtić «Blato» i Dječji vrtić Marija Petković iznose 12.480,00 kuna.
Jednokratne novčane pomoći
Općina Blato je u prvoj polovini 2016. godine isplatila 5 jednokratnih
pomoći mladima u iznosu od 5.000,00 kuna.
Jednokratne novčane potpore za novorođenu djecu
Prema dostavljenim zahtjevima roditelja za isplatu naknade za novorođenu
djecu (a koji su zahtjev u prvih šest mjeseci 2016. godine ukupno je iz
Općinskog Proračuna isplaćeno 196.572,73 kune. Sukladno mjerama
Programa zdravstva i socijalne skrbi za potpore novorođenoj 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 14.750,00 kuna.
B) Zaštita obitelji i starijih osoba

28.345,66 kuna.

2.5. Pomoć za stanovanje
U prvoj polovini 2016. godine Općina Blato sudjelovala je u pružanju pomoći
u podmirenju troškova stanovanja u ukupnom iznosu od 11.952,97 kuna.
2.6.

Jednokratne novčane pomoći
Na temelju podnesenih zahtjeva Općinski načelnik odobrio je za prvih šest
mjeseci 2016. godine 7 jednokratnih novčanih pomoći obiteljima, starijima,
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bolesnima i invalidnim osobama (u obliku novčane pomoći ili podmirenjem
priloženih računa), a koji imaju prebivalište na području Općine Blato, ukupno
u iznosu od 13.392,69 kuna.
2.7. Sufinanciranje tuđe njege i pomoći u kući
U prvih šest mjeseci 2016. godine Općina Blato sufinancirala je ovu mjeru
pomoći sa iznosom od 3.000,00 kuna..
C)
2.8.

Financiranje udruga i društava

42. 582,23

kuna.

«Vincenca» Humanitarna udruga osoba s posebnim potrebama
Općina Blato u proteklih šest mjeseci 2016. godine izdvojila je 38.582,23
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.

Potpore Savjetovalištu, udrugama i programima koji se bave problemom
ovisnosti
U prvih šest mjeseci 2016. godine nije podnesen zahtjev Općini Blato za
isplatu proračunskih sredstava.
2.10.

Udruga umirovljenika

U prvih šest mjeseci 2016. godine nije podnesen zahtjev Općini Blato za
isplatu proračunskih sredstava.
2.11.

Crveni križ – Gradsko društvo Korčula
U prvih šest mjeseci 2016. godine nije podnesen zahtjev za isplatu
proračunskih sredstava.

2.12.

Udruga slijepih Dubrovačko-neretvanske županije
U prvih šest mjeseci 2016. godine nije podnesen zahtjev Općini Blato za
isplatu proračunskih sredstava.

2.13.

Udruga gluhih i nagluhih
U prvih šest mjeseci 2016. godine nije podnesen zahtjev za isplatu
proračunskih sredstava.

2.14.

2.15.

2.16.

Liga protiv raka Korčula –Pelješac
U prvih šest mjeseci 2016. godine nije podnesen zahtjev za isplatu
proračunskih sredstava.
Hrvatska Gorska Služba Spašavanja
U prvih šest mjeseci 2016. godine nije podnesen zahtjev za isplatu
proračunskih sredstava.
Udruga hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a

U prvih šest mjeseci 2016. godine nije podnesen zahtjev za isplatu
proračunskih sredstava.
2.17. Dom zdravlja dr. Ante Franulović
U prvih šest mjeseci 2016. godine ukupno je izdvojeno 4.000,00 kuna.
2.18. Uklanjanje arhitektonskih barijera
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U prvih šest mjeseci 2016. godine za ovu mjeru nisu se izdvajala proračunska
sredstva.
2.19.

Sufinanciranje kupnje uređaja – ultrazvuk
U prvih šest mjeseci 2016. godine za ovu mjeru nisu se izdvajala proračunska
sredstva.
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TABELARNI PRIKAZ REALIZACIJE PROGRAMA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE
SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE BLATO OD 01.01. DO 30.06. 2016. GODINE
PROGRAM

PLANIRANO

IZDVOJENO

ZA 2016.

OD 01.01. 30.06.2016. G.

ZAŠTITA DJECE I MLADEŽI

1. Olakšice i oslobađanja od
plaćanja smještaja djece u
predškolskim ustanovama
2. Jednokratne pomoći mladeži
3. Jednokratne novčane potpore
za novorođenu djecu
4.Prigodni poklon bon za Božićne
blagdane
ZAŠTITA OBITELJI I
STARIJIH OSOBA

IZVORI
SREDSTAVA

Proračun
Općine Blato

490.000,00

228.802,73

35.000,00

12.480,00

Proračun
Općine Blato

40.000,00
400.000,00

5.000,00

Proračun OB

196.572,73

Proračun
Općine Blato

15.000,00

14.750,00

Proračun
Općine Blato
Proračun O.B.

108.000,00

28.345,66

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

21.000,00

11.952,97

Proračun Općine
Blato

6. Jednokratne novčane pomoći

72.000,00

13.392,69

Proračun OB

7. Sufinanciranje tuđe njege i
pomoći u kući

15.000,00

3.000,00

FINANCIRANJE UDRUGA I
DRUŠTAVA

216.000,00

42.582,23

Proračun Općine
Blato

8. Vincenca Udruga osoba s
posebnim potrebama

78.000,00

38.582,23

Proračun

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

2.000,00

10. Crveni križ - GD Korčula

30.000,00

Proračun
Općine Blato

Općine Blato
0

Proračun
Općine Blato

Klub dobrovoljnih davatelja krvi

0

Proračun OB

0

11. Udruga slijepih

1.000,00

0

Proračun OB

12. Udruga gluhih i nagluhih

1.000,00

0

Proračun OB

13. Liga protiv raka KorčulaPelješac

10.000,00

0

Proračun OB

14. Udruga umirovljenika

3.000,00

0

Proračun
Općine Blato

15. HGSS

5.000,00

0

Proračun OB
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16. Dom zdravlja dr. Ante
Franulović

53.000,00

4.000,00

17. Uklanjanje arh.barijera

10.000,00

0

18. Suf. kupnje ultrazvuka

20.000,00

0

19. Pomoć oboljelim od PTSP-a

3.000,00

0

UKUPNO

814.000,00

299.730,62
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Proračun OB
Proračun OB

Proračun OB
Proračun OB
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3) Temeljem članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) i članka
28. Statuta Općine Blato (Sl.gl. 5/09 i 3/13 i 9/13- pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine
Blato na svojoj 23. sjednici održanoj 29. rujna 2016. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA OPĆINE
BLATO
ZA 2016. GODINU
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KLASA: 021-05/16-02/25
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 29. rujna 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
prof. Tonći Padovan, v.r.
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4) Na temelju članka 28. Statuta Općine Blato (Sl.gl.br. 5/09, 3/13 i 9/13 – pročišćeni
tekst), Općinsko vijeće Općine Blato, na svojoj 23. sjednici održanoj 29. rujna 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2016. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se Izmjene i dopune Programa rada Općine Blato za 2016.
godinu koje uključuju Izmjene i dopune Programa poticanja gospodarskog razvitka Općine
Blato za 2016. godinu, Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato za 2016. godinu, Izmjene i dopune
Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Blato za 2016. godinu, Izmjene i
dopune Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području Općine Blato za 2016.
godinu, Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Blato za
2016. godinu i Izmjene i dopune Programa zdravstva i socijalne skrbi na području Općine
Blato za 2016. godinu i isti čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Blato“.

KLASA: 021-05/16-02/26
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 29. rujna 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
prof. Tonći Padovan, v.r.
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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
RADA OPĆINE BLATO ZA 2016.
GODINU
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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA POTICANJA GOSPODARSKOG
RAZVITKA OPĆINE BLATO U 2016. GODINI
MJERE POTICANJA
GOSPODARSKOG
RAZVITKA ZA 2016.
GODINU

IZVORNI
I
PLAN ZA IZMJENE
2016.
I
GODINU DOPUNE

Izvori financiranja

PROGRAM POTICANJA
ZAPOŠLJAVANJA

192.000

207.000

Mjere u poticanju zapošljavanja

142.000

142.000

Proračun Općine Blato

Mjere u poticanju
samozapošljavanja

20.000

35.000

Proračun Općine Blato

Mjere u poticanju zapošljavanja
osoba s VŠS i VSS

30.000

30.000

Proračun Općine Blato

PROGRAM
SUBVENCIONIRANJA
KAMATA NA
PODUZETNIČKE KREDITE

10.000

10.000

Program subvencioniranja kamata
na poduzetničke kredite

10.000

10.000

POTPORE U
OBOGAĆIVANJU

120.000

120.000

Ulaganja u turističku
infrastrukturu

120.000

120.000

OSTALE MJERE U
GOSPODARSTVU

40.000

40.000

Stipendiranje deficitarnih
zanimanja za potrebe blatskog
gospodarstva

30.000

30.000

Proračun Općine Blato

Program sufinanciranja nabave
sadnog materijala

10.000

10.000

Proračun Općine Blato

FINANCIRANJE LOKALNE
AKCIJSKE GRUPE

18.000

18.000

Proračun Općine Blato

SVEUKUPNO

380.000

395.000

Proračun Općine Blato

Proračun Općine Blato

Proračun Općine Blato

(1) Sukladno zaključenim ugovorima u drugom dijelu godine, povećava se stavka
sufinanciranja samozapošljavanja.
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IZMJENA I DOPUNA
FINANCIRANJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA U 2016. godini
Realizacija ovog Programa ovisi najvećim dijelom o mogućnostima ishođenja
sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja dati pregled po
izvorima sredstava.

R.
broj

1.

2.

3.

Naziv investicije

Proširenje dijela ŽC 6222

Odvodnja oborinske vode iz
centra Blata
Rekonstrukcija ceste Blato Gršćica

4.

Izgradnja kanalizacijskog
sustava Blato
- Izgradnja II faze
kanalizacijskog
podsustava otpadnih
voda

5.

Sanacija deponija Sitnica

6.

Rekonstrukcija ceste Sitnica Karbuni

7.
8.

Izrada prostorno planske
dokumentacije
Izgradnja reciklažnog dvorišta
u Radnoj zoni Krtinja

Program
2016.
Iznos u
kunama

Izmjena i
dopuna

Izvori financiranja

850.000,00

805.000,00

Općina Blato

2.000.000,00

150.000,00

500.000,00

50.000,00

Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova EU unije
Općina Blato

300.000,00

100.000,00

Općina Blato

2.900.000,00

200.000,00

Općina Blato

125.000,00
750.000,00

30.000,00

3.000.000,00
100.000,00
1.620.000,00

35.000,00
100.000,00

Općina Blato
Fond za zaštitu okoliša
Fondovi EU unije
Općina Blato
Općina Blato

20.000,00

Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost
Općina Blato

400.000,00

9.

Postavljanje rasvjetnih
stupova

50.000,00

50.000,00

Fond za zaštitu okoliša

10.

Izgradnja javnog WC-a

15.000,00

15.000,00

Općina Blato

11.

Sufinanciranje Vodovod
d.o.o.-Vodoopskrbni cjevovod
od VS Gršćica II do VS
Gršćica I

228.000,00

228.000,00

Općina Blato

Projektna dokumentacija za
odvodnju sjeverne obale
Općine Blato

185.000,00

185.000,00

Općina Blato

5.000,00

5.000,00

Općina Blato

12.

13.

Inicijativa za izgradnju zračne
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luke Korčula
14.

Koncepcijsko rješenje
vodoopskrbe na području
otoka Korčule

10.000,00

10.000,00

Ukupno Općina Blato:

5.618.000,00

1.763.000,00

Ukupno drugi izvori
financiranja:

7.420.000,00

220.000,00

Općina Blato

Obrazloženje navedenih izmjena i dopuna Programa
1. Proširenje dijela ŽC 6222
Općina Blato do kraja godine financirati će imovinsko pravne poslove u iznosu od 300.000,00
kuna i preostali dio u iznosu od 505.000,0 kuna za izvođenje radova na proširenju ceste.
2. Odvodnja oborinske vode iz centra Blata
Općina Blato zatražila je od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije sredstva
za nastavak ove investicije, međutim Općini Blato nisu odobrena sredstva za ovu godinu, te će se
u slijedećoj godini ponovno zatražiti financijska sredstva za nastavak ove investicije. Međutim
Općini Blato odobrena su sredstva od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu od
150.000,00 kuna, dok je Općina Blato u obvezi sudjelovati u financiranju sa iznosom od
50.000,00 kuna. Navedena financijska sredstva realizirati će se do kraja ove godine.
3. Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica
Općina Blato do kraja ove godine izdvojit će 100.000,00 kuna. Budući da financiranje otkupa
zemljišta ovisi o rješavanju imovinsko pravnih poslova, umanjeno je izdvajanje za ovaj
projekt.
4. Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato
Općina Blato je putem Vodovoda Blato d.o.o. prijavila Izgradnju kanalizacijskog sustava
(preostale
tri faze) u Operativni program zaštite okoliša 2007. – 2013. godine za ishođenje financijskih
sredstava. Odluka o financiranju je donesena, provedena je javna nabava za izvođenje radova,
prema kojoj najpovoljnija ponuda iznosi 24.000.000,00 kuna. Međutim odustalo se od ovog
projekta u ovoj godini, budući je najpovoljniji ponuđač u lipnju ove godine pismeno izvijestio
Vodovod d.o.o. Blato da je do kraja godine u mogućnosti izvršiti samo 20 % od ukupne
investicije, što je Općini Blato neprihvatljivo, jer bi u tom slučaju Općina Blato bila primorana
financirati preostali dio koji bi se realizirao nakon 31. prosinca 2016. godine. Slijedom gore
navedenog proizlazi da bi Općina Blato bila u obvezi osigurati 20.000.000,00 kuna iz svog
Proračuna za ovu investiciju.
5. Sanacija deponija Sitnica
Do kraja ove godine financirat će se projektna dokumentacija u iznosu od 30.000,00 kuna, koja
je potrebna za ishođenje izmjene i dopune akata za gradnju.
6.

Rekonstrukcija ceste Sitnica – Karbuni

Općina Blato prijavit će ovu investiciju na natječaj iz Programa ruralnog razvoja koji će se
otvoriti do kraja ove godine, te se u ovoj godini planira realizirati 35.000,00 kuna za izmjenu i
dopunu projektne dokumentacije.

30. rujna 2016. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 6

8. Izgradnja reciklažnog dvorišta
Do kraja ove godine sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financirat će se
preostali dio projektne dokumentacije u iznosu od 20.000,00 kuna. Nije došlo do izvođenja
radova, budući nisu raspisani natječaji za ishođenje financijskih sredstava za realizaciju ove
investicije.
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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA
PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA 2016. GODINU

NAZIV PROGRAMA
TEMELJNA KULTURA
Narodna knjižnica
Općine Blato

PLANIRANO
ZA 2016.

770.000,00

IZMJENE I
DOPUNE
772.600,00

322.500,00

324.100,00

223.000,00
224.500,00

224.000,00
224.500,00

Blatski fižuli-ustanova u
kulturi
- redovan rad

Izvori financiranja

Proračun Općine
Blato,
Županija DBK
i
Ministarstvo kulture
RH

- manifestacije
KULTURNA
DOGAĐANJA

20.000,00

20.000,00

Proračun Općine
Blato

ETNO ZBIRKA
BARILO (1)

10.000,00

10.000,00

Proračun Općine
Blato

PROGRAMI
KULTURNIH UDRUGA
I DRUŠTAVA
IZDAVAŠTVO I
INFORMIRANJE

INVESTICIJSKA
ULAGANJA U
OBJEKTE I GRAĐU U
KULTURI

210.000,00

5.000,00

210.000,00

5.000,00

872.500,00

362.000,00

22.000,00

22.000,00

-Obnova starohrvatskih
crkvica

225.000,00

80.000,00

-Arheološka baština
Kopila (1)

625.500,00

260.000,00

Proračun Općine
Blato
Proračun Općine
Blato

Proračun Općine
Blato i Ministarstvo
kulture RH

- Uređenje m. galerijskog
prostora u Blatu (2)
SVEUKUPNO:

1.887.500,00

1.379.600,00

Proračun Općine
Blato, Županija DBK i
Ministarstvo kulture
RH

1. Ministarstvo kulture RH za Arheološku baštinu Kopila za 2016. godinu odobrilo je 70.000,00
kuna umjesto traženih 145.000,00 kuna.
2. Ministarstvo kulture RH za uređenje muzejsko galerijskog prostora u Blatu odobrilo je
250.000,00 kuna umjesto traženih 400.000,00 kuna
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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU I
OBRAZOVANJU
NA PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA 2016. GODINU

Red
broj
1.

Naziv programa

PLANIRANO
ZA 2016.

IZMJENE I
DOPUNE

Programi predškolskog odgoja i
obrazovanja:

857.000,00

858.500,00

- Dječji vrtić “Blato”
- Dječji vrtić “Marija Petković”
2.

Programi osnovnog i srednješkolskog
obrazovanja:
- programi Osnovne i Srednje škole
Blato
-ŠŠK „Škoj“ i ŠŠK Osnovne škole
- pokloni najboljim učenicima
- Program Osnovne škole Blato

3.

Programi visokoškolskog obrazovanja

4.

Izgradnja Dječjeg vrtića Blato
(Projektna dokumentacija) (1)

5.

Nabavka udžbenika za učenike Osnovne
i Srednje škole Blato

UKUPNO

Izvori
financiranja
Proračun
Općine Blato

687.000,00
170.000,00

688.500,00
170.000,00

69.000,00

71.200,00

30.000,00

30.000,00

6.000,00
15.000,00
18.000,00

6.000,00
17.200,00
18.000,00

128.000,00

128.000,00

Proračun
Općine Blato

500.000,00

300.000,00

Ministarstvo
regionalnog
razvoja

30.000,00

30.000,00

Proračun
Općine Blato

1.387.700,00

Proračun
Općine Blato
i Ministarstvo
regionalnog
razvoja

1.584.000,00

Proračun
Općine Blato

1. Izrada projektne dokumentacije i ista će biti realizirana do kraja tekuće godine
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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA
PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA 2016. GODINU

NAZIV PROGRAMA

PLANIRANO ZA
2016. GODINU

IZMJENE I DOPUNE

377.000,00

377.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

1.380.000,00

330.000,00

- Održavanje športskih objekata
- Športska dvorana-otkup zemljišta (1)
- Uređenje plaže Ravno sa sport.
rekr.sadržajima (2)

80.000,00
300.000,00
1.000.000,00

80.000,00
50.000,00
200.000,00

UKUPNO

1.772.000,00

722.000,00

FINANCIRANJE PROGRAMA
SPORTSKIH KLUBOVA I
DRUŠTAVA
DJELOVANJA I DOGAĐANJA U
SPORTU TIJEKOM GODINE
ORGANIZACIJA
MEMORIJALNOG TURNIRA U
SPOMEN NA ŽELIMIRA
ŽANETIĆA
KAPITALNI PROJEKTI

(1) Neriješeno imovinsko – pravni odnosi
(2) Planirana sredstva od Ministarstva turizma nisu realizirana. Općina Blato prijavila se
na Natječaj Županije za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru te je dobila
sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna + 50.000,00 udio Općine Blato.
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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ
SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA 2016. GODINU

PROGRAM

PLANIRANO
ZA 2016.

IZMJENE I
DOPUNE

IZVORI
SREDSTAVA

Proračun
Općine Blato

ZAŠTITA MLADEŽI

490.000,00

490.000,00

Olakšice i oslobađanja od
plaćanja smještaja djece u
predškolskim ustanovama
Jednokratne pomoći mladeži

35.000,00

35.000,00

Proračun
Općine Blato

40.000,00

40.000,00

Proračun
Općine Blato

Jednokratne novčane potpore za
novorođenu djecu

400.000,00

400.000,00

Prigodni poklon bon za Božićne
blagdane

15.000,00

Proračun
Općine Blato

15.000,00

Proračun
Općine Blato
Proračun O.B.

ZAŠTITA OBITELJI I
STARIJIH OSOBA

108.000,00

240.000,00

Sufinanciranje tuđe njege i
pomoći u kući

15.000,00

15.000,00

Pomoći za podmirenje troškova
stanovanja (uključuje troškove
ogrijeva)

21.000,00

21.000,00

Proračun Općine
Blato

Jednokratne novčane pomoći i
starije osobe

72.000,00

72.000,00

Proračun

Proračun
Općine Blato

Općine Blato

Program javnih radova „Pomoć
zajednici - Općina Blato 2016.“
(1)

0

132.000,00

Hrvatski zavod za
zapošljavanje

FINANCIRANJE UDRUGA I
DRUŠTAVA

216.000,00

216.000,00

Proračun Općine
Blato

Vincenca Udruga osoba s
posebnim potrebama

78.000,00

78.000,00

Proračun

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

2.000,00

Crveni križ - GD Korčula

18.000,00

18.000,00

12.000,00

12.000,00

1.000,00

1.000,00

Općine Blato
2.000,00

Proračun
Općine Blato

Proračun OB

- Klub dobrovoljnih davatelja krvi
Udruga slijepih

Proračun

30. rujna 2016. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 6
Općine Blato

Udruga gluhih i nagluhih

1.000,00

1.000,00

Proračun OB

Udruga hrvatskih branitelja
oboljelih od PTSP-a

3.000,00

3.000,00

Proračun OB

Liga protiv raka KorčulaPelješac

10.000,00

10.000,00

Proračun OB

Udruga umirovljenika

3.000,00

3.000,00

Proračun OB

HGSS

5.000,00

5.000,00

Proračun OB

Dom zdravlja dr. Ante Franulović

53.000,00

53.000,00

Proračun OB

Suf. kupnje uređaja za ultrazvuk
srca

20.000,00

20.000,00

Uklanjanje arh. barijera

10.000,00

10.000,00

UKUPNO

814.000,00

946.000,00

Proračun OB
Proračun OB
Proračun OB
HZ za zapošlj.

1. Općina Blato u ožujku ove godine uključila se u Program javnih radova „Pomoć zajednici“ te je
zaposlila 6 djelatnica (6 mjeseci) čiju plaću u 100% iznosu financira Hrvatski zavod za zapošljavanje.
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5) Na temelju članka 88. Statuta Općine Blato (Sl. glasnik 5/09, 3/13 i 9/13 –
pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Blato na svojoj 23. sjednici održanoj dana 29. rujna 2016.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Vodovod-a d.o.o. Blato i
financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

I.

Prihvaća se Izvješće o poslovanju Vodovod-a d.o.o. Blato i financijsko izvješće za
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, koji čine sastavni dio ovog
Zaključka.

II.

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

KLASA: 021-05/16-02/27
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 29. rujna 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
prof. Tonći Padovan, v.r.
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6) Na temelju članka 10. Izjave o osnivanju i organiziranju trgovačkog društva s
ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, Skupština Društva na
svojoj 23. sjednici održanoj dana 29. rujna 2016. godine, donijela je slijedeći

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju EKO-a d.o.o. Blato i
financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

I.
Prihvaća se Izvješće o poslovanju EKO-a d.o.o. Blato i financijsko izvješće za
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, koji čine sastavni dio ovog Zaključka.

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

KLASA: 021-05/16-02/28
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 29. rujna 2016. godine

Predsjednik Skupštine
prof. Tonći Padovan, v.r.
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OPĆINSKI NAČELNIK:
1) Temeljem članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) i članka
6. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/
08 i 44/08), te članka 88. Statuta Općine Blato (SG 5/09 i 3/13) Općinski načelnik Općine
Blato, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Blato
Članak 1.
Ovim se Rješenjem imenuje Stožer civilne zaštite Općine Blato (dalje: Stožer) kao stručno,
operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama.
Stožer se aktivira kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
Članak 2.
Za članove Stožera imenuju se:
1. Katarina Kovačić, zamjenica načelnika, načelnik Stožera,
2. Ruška Gavranić, direktorica Vodovod d.o.o. Blato, zamjenik načelnika Stožera,
3. Josip Bošković, zapovjednik DVD Blato, član,
4. Ante Milat, dr.med., član,
5. Petar Franulović, komunalni redar, član,
6. Nedjeljko Sardelić, direktor Konstruktor-Hotina d.o.o. i dipl.inž. građevine, član,
7. Marino Sardelić, direktor Eko d.o.o. Blato i dr.vet.med., član,
8. Zdravko Đula, načelnik Policijske postaje Korčula, član,
9. Andrija Raić, djelatnik DUZS PUZS Dubrovnik, član,
10. Darko Prižmić, pročelnik HGSS Stanice Orebić, član,
11. Marijana Milat, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Korčula.
Članak 3.
Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže načelnik Općine Blato.
Članak 4.
Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavljat će pomoćnik
pročelnice Upravnog odjela za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene
djelatnosti.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja Općine Blato (SG 7/13) i drugi opći i pojedinačni akti Općine Blato koji su u
skladu sa tadašnjim pozitivnim propisima uređivali ovo područje djelovanja.
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Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom glasniku Općine Blato».
KLASA: 214-01/15-01/5
URBROJ: 2138/02-03/1-15-1
Blato, 20. studenoga 2015. godine
Načelnik:
Ante Šeparović. dipl.ing.
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2)Temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11), članka 12. stavka 1. Odluke o ustrojstvu i
djelokrugu upravnih tijela Općine Blato (SG 4/16), te članka 41. stavak 3. podstavak 9. Statuta Općine
Blato (SG 5/09, 3/13 i 9/13 – pročišćeni tekst) Općinski načelnik, donosi
PRAVILNIK
O UNUTARNJEM REDU UPRAVNIH TIJELA OPĆINE BLATO

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih mjesta i drugi uvjeti
za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela općinske
uprave Općine Blato (u nastavku teksta: upravna tijela).
Članak 2.
Upravna tijela obavljaju poslove određene zakonom, Statutom, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu
upravnih tijela Općine Blato (SG 4/16), te drugim propisima i drugim općim aktima Općine Blato.
Članak 3.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se
na muške i ženske osobe.
U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika,
kao i u potpisu pismena, te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji
odgovara spolu službenika, odnosno namještenika raspoređenog na odnosno radno mjesto.

II.

UPRAVLJANJE U SLUŽBI
Članak 4.

Upravnim tijelom upravlja pročelnik.
Pročelnik organizira i usklađuje rad upravnog tijela, te odgovara Općinskom načelniku za zakonitost i
učinkovitost rada upravnog tijela.
Pročelnik upravnog odjela dužan je izvješćivati Općinskog načelnika o stanju u odgovarajućim
područjima iz nadležnosti Odjela.
U razdoblju odsutnosti pročelnika upravnog tijela njegove poslove može obavljati službenik istoga
upravnog tijela kojega za to pisano ovlasti pročelnik.
Odjeljkom upravlja voditelj.
Članak 5.
Službenici i namještenici dužni su svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općim
aktima Općine Blato, pravilima struke, te uputama pročelnika upravnog tijela.
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RASPORED NA RADNA MJESTA
Članak 6.

Službenik i namještenik može biti raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete
za prijem u službu propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane
zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
74/10 i 125/14) i ovim Pravilnikom.
Posebni uvjet za raspored na sva radna mjesta službenika je položen državni stručni ispit. Osoba bez
položenog državnog stručnog ispita može biti raspoređena pod pretpostavkama propisanim zakonom i
ovim Pravilnikom.
Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa zakonom.
Članak 7.
Postupak raspoređivanja na radno mjesto provodi se u skladu sa zakonom.
Stručnu i administrativnu potporu povjerenstvima za provedbu natječaja za prijam u službu pruža
upravno tijelo u koje se službenik prima u službu odnosno prima namještenik u radni odnos.
Općinski načelnik daje prethodno odobrenje za popunu radnog mjesta prijmom službenika u službu,
odnosno prijmom namještenika u radni odnos, u skladu s važećim planom prijma u službu.

IV.

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
Članak 8.

U Upravnim odjelima utvrđuju se slijedeća radna mjesta s opisom poslova, stručnim i drugim
uvjetima te brojem izvršitelja kako slijedi:

1. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE,
IMOVINOM I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

UPRAVLJANJE

OPĆINSKOM

Redni broj: 1
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija:
Potkategorija:
Klasifikacijski rang:

I.
Glavni rukovoditelj
1

Naziv:

PROČELNIK

Stručno znanje:
-

magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera
najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno
upravljanje upravnim odjelom
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu
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1

OPIS POSLOVA
Poslovi radnog mjesta
Rukovodi Upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim propisima
Organizira, brine o izvršavanju i nadzire obavljanje poslova, daje upute za rad zaposlenima u svom odjelu i
koordinira njihov rad
Prati propise iz nadležnosti svog odjela
Vodi radne odnose u svom odjelu
Vodi službeničke odnose u svom odjelu:
- brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika
- odlučuje o lakim povredama službene dužnosti u prvom stupnju
- donosi rješenja o ocjenjivanju službenika
- priprema prijedlog plana prijma u službu
- raspisuje natječaj za prijam u službu
- donosi rješenje o prijmu u službu, rješenje o rasporedu, rješenje o premještaju, te odlučuje o drugim
pravima i obvezama službenika kao i o prestanku službe
Brine o provedbi Statuta, Poslovnika Općinskog vijeća, Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Upravnog tijela
Općine Blato, te ovog Pravilnika
Nazočnost na sjednicama Općinskog vijeća, Odbora za statut i Poslovnik i drugih radnih tijela po potrebi
Pravni i savjetodavni poslovi u svezi djelokruga Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i njihovih radnih
tijela
Odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova i zadataka Upravnog odjela
Izrađuje Godišnji plan i program rada Upravnog odjela, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika
Izrađuje Izvješće o ostvarenju plana i programa Upravnog odjela za proteklu kalendarsku godinu
Odgovara za javnost rada Upravnog odjela
Brine o pripremi sjednice Općinskog vijeća i o provođenju zaključaka sa sjednice
Koordinativni poslovi sa susjednim gradovima i općinama
Stručni poslovi za mjesne odbore
Odgovorni je urednik službenog glasnika, te brine o objavljivanju akata općenito
Vođenje arhive Općine Blato
Poslovi vezani za provedbu lokalnih izbora u domeni lokalne samouprave
Izrada nacrta akata iz djelokruga Upravnog odjela
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Odlučuje o lakim povredama službene dužnosti u prvom stupnju
Stručni poslovi u svezi gospodarenja nekretninama i zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Blato, od
pripreme nacrta odluka, raspisivanja javnog nadmetanja odnosno natječaja, prikupljanja ponuda, izrade
zaključaka i rješenja do izrade i ovjere ugovora
Provođenje akata vezanih za korištenje javne površine, od raspisivanja javnog nadmetanja odnosno natječaja i
prikupljanja ponuda do izrade zaključaka i ugovora
Provođenje Zakona o koncesijama
Provođenje postupka izdavanja koncesijskog odobrenja
Ostali poslovi po nalogu Općinskog načelnika koji odgovaraju ovom radnom mjestu
Redni broj: 2
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija:
Potkategorija:

I.
Viši rukovoditelj

%
5
5
5
5
5

5
4
3
5
1
1
2
7
1
1
3
10
1
5
2
1
10

5
2
4
2
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2

Naziv:

POMOĆNIK PROČELNIKA

Broj 6

Stručno znanje:
Broj izvršitelja:

magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera

najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno
upravljanje upravnim odjelom
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu

1

OPIS POSLOVA
Poslovi radnog mjesta
Obavlja pravni nadzor nad prijedlozima odluka i drugih akata iz djelokruga rada svih upravnih tijela Općine
koje donose Općinsko vijeće ili Općinski načelnik te izrađuje prijedloge odluka i drugih akata iz djelokruga
rada Općinskog načelnika
Izrađuje pročišćene tekstove akata koje donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik
Obavlja savjetodavne poslove (davanje pravnih savjeta, mišljenja i očitovanja glede primjene zakona, drugih
propisa te normativnih akata Općine) za potrebe Općinskog načelnika te obavlja savjetodavne poslove iz
područja normativne djelatnosti za potrebe svih upravnih tijela Općine
Izrađuje i sudjeluje u izradi amandmana na prijedloge akata iz djelokruga rada Općinskog načelnika odnosno
na prijedloge akata iz djelokruga rada upravnih tijela Općine koje Općinski načelnik podnosi Općinskom
vijeću
Vodi brigu o sadržajnoj usklađenosti prijedloga akata sa stajalištima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
te ukazuje Općinskom načelniku na mogućnost zadržavanja od izvršenja spornog akta (pravo veta Općinskog
načelnika)
Priprema Općinskom načelniku i Povjerenstvu za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća nacrte odgovora
Ustavnom sudu Republike Hrvatske u slučaju pokretanja postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti općih
akata koje donosi Općinsko vijeće ili Općinski načelnik
Prati zakone i druge propise na nivou cjelokupnog zakonodavstva Republike Hrvatske, prati odluke i rješenja
Ustavnog i Vrhovnog suda, sudske prakse ostalih sudova te stručne literature
Suradnja s pravosudnim organima putem zastupanja Općine, izrade tužbi, žalbi, nagodbi, podnošenja zahtjeva
za uknjižbu i dr.
Priprema i provođenje postupka izvlaštenja
Prikuplja dokumentaciju i podnosi zahtjev za uknjižbu vlasništva Općine Blato na građevinsko zemljište
upisano kao društveno vlasništvo te vrši kontrolu uknjižbe društvenog vlasništva na RH
Prikupljanje potrebne dokumentacije vezane za ishođenje lokacijske i građevne dozvole za sve kapitalne
investicije trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Općine Blato, te pomoć pročelniku upravnog odjela za
komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša u ishođenju lokacijskih i
građevinskih dozvola za potrebe Općine Blato
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa iz djelokruga upravnog odjela za komunalne djelatnosti, infrastrukturu,
gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša
Izrada akata i ostali administrativni poslovi vezani uz protupožarnu zaštitu, zaštitu i spašavanje
Obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinski načelnik i pročelnik Upravnog odjela
Redni broj: 3
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija:
Potkategorija:

III.
Viši referent

%
5

5
5

2

2

1

2
17
1
10
15

20
10
5
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Klasifikacijski rang:

9

Naziv:
NAČELNIKA

VIŠI REFERENT ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE – TAJNICA

Stručno znanje:
Broj izvršitelja:

sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik pravne struke
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu

1

OPIS POSLOVA
Poslovi radnog mjesta
%
Blagajnički (vođenje blagajničkog dnevnika, evidencije putnih računa, podizanje gotovine s žiro-računa 12
Općine Blato i isplate istih korisnicima prema utvrđenim rješenjima i zaključcima, i dr.) i izrada JOPPD-a iz
navedenog djelokruga
Primitak i otprema pošte i e-mail, te razvrstavanje pošte
15
Rad na kompjuteru (internet, web stranice Općine Blato, poslovi prijepisa za Općinskog načelnika i 20
pročelnika prema potrebi)
Izrada “Službenog glasnika Općine Blato”
6
Izrada poziva za sjednice Općinskog vijeća i radnih tijela i umnožavanje materijala za iste
4
Vođenje i izrada zapisnika na sjednici Općinskog vijeća te kolegija
7
Kuvertiranje materijala za sjednice Općinskog vijeća i briga za sigurnu otpremu
2,5
Izvješćivanje sa sjednica Vijeća putem sredstava javnog informiranja (Radio Blato, web stranice Općine 3
Blato, oglasna ploča Općine Blato, Radio Dubrovnik i dr.)
Briga o kvalitetnom prijemu stranaka i gostiju, primanje telefonskih poruka, slanje fax poruka, skeniranje 15
dokumenata
Vođenje Kronologije Općine Blato
2
Vođenje urudžbenog zapisnika
4
Poslovi pisarnice, pismohrane i arhive
5
Briga o općinskim pečatima
2
Nabavka uredskog materijala, te briga o ispravnosti i pravovremenom servisiranju fotokopirnog aparata, fax-a 1,5
i printera
Ostali poslovi po nalogu Općinskog načelnika i pročelnika upravnog odjela koji odgovaraju ovom radnom 1
mjestu
Redni broj: 4
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija:
Potkategorija:
Klasifikacijski rang:

IV.
Namještenici I. potkategorije
10

Naziv:

VODITELJ POSLOVA NAMJEŠTENIKA

Stručno znanje:
Broj izvršitelja:

1

srednja stručna sprema tehničke, industrijske ili obrtničke struke
najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
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OPIS POSLOVA
Poslovi radnog mjesta
Organizira rad i vrši kontrolu rada namještenika u dogovoru s pročelnikom upravnog odjela
Održavanje uređaja za klimatizaciju i grijanje dvorane
Održavanje, popravak, nadzor i uređenje prostora i opreme u vlasništvu Općine Blato
Organizacija priredaba i tehnička priprema svih kulturnih priredaba (Blatsko ljeto, Tjedan Blata, Božićni i
novogodišnji blagdani i dr.) koje odredi Općinski načelnik, a u skladu s Odlukom o utvrđivanju javnih potreba
u kulturi Općine Blato
Sklapanje Ugovora o korištenju dvorane Doma kulture, Klavir sale i aule i nadzor nad provedbom
Ostali poslovi koje odredi Općinski načelnik i pročelnik upravnog odjela, a koji odgovaraju ovom radnom
mjestu

%
10
15
15
50

5
5

Redni broj: 5
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija:
Potkategorija:
Razina:
Klasifikacijski rang:

IV.
Namještenici II. potkategorije
2.
13

Naziv:

SPREMAČ

Stručno znanje:

-

Broj izvršitelja:

1

niža stručna sprema ili osnovna škola

OPIS POSLOVA
Poslovi radnog mjesta
Održavanje I. kata zgrade
Pripremanje vijećnice i uredskih prostorija prilikom održavanja radnih i svečanih sjednica Vijeća, sastanaka
radnih tijela i slično
Drugi poslovi koje odredi Općinski načelnik, pročelnik upravnog odjela ili voditelj poslova namještenika, a
koji odgovaraju ovom radnom mjestu

Redni broj: 6
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija:
Potkategorija:
Razina:
Klasifikacijski rang:

IV.
Namještenici II. potkategorije
2.
13

Naziv:

SPREMAČ

Stručno znanje:

-

Broj izvršitelja:

1

niža stručna sprema ili osnovna škola

%
85
10
5
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OPIS POSLOVA
Poslovi radnog mjesta
Održavanje prizemlja zgrade (dvorana, klavir sala, zemljišno-knjižni odjel, aula, sanitarni prostori, Turistička
zajednica, hodnici, ulazi i predulazi)
Čišćenje I. kata Doma kulture – zapadni dio (Radio Blato, Blatski fižuli ustanova u kulturi, policija, Upravni
odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša)
Čišćenje dvorane nakon predstava, plesnih i drugih priredaba, te Klavir sale, aule i sanitarnih prostora
Drugi poslovi koje odredi Općinski načelnik, pročelnik upravnog odjela ili
voditelj poslova namještenika, a koji odgovaraju ovom radnom mjestu

%
40
40
15
5

1.1. ODJELJAK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Redni broj: 7
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija:
Potkategorija:
Razina:
Klasifikacijski rang:

I.
Rukovoditelj
1
4

Naziv:

VODITELJ ODJELJKA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Stručno znanje:
Broj izvršitelja:

magistar struke ili stručni specijalist društvenog ili tehničkog smjera
najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu

1

OPIS POSLOVA
Poslovi radnog mjesta
Provodi Odluku o općinskom protokolu i Odluku o javnim priznanjima
Prati propise iz oblasti društvenih djelatnosti i brine se o primjeni istih
Organizacija proslave blagdana blažene Marije Propetog Isusa Petković te sudjelovanje u provedbi drugih
manifestacija u organizaciji Općine Blato po nalogu Općinskog načelnika
Provedba Zakona o savjetu mladih
Izrađuje nacrte programa o javnim potrebama u kulturi, športu, odgoju i obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj
skrbi te njihova izvješća
Sudjeluje u radu Odbora za društvene djelatnosti i Savjeta mladih Općine Blato
Provođenje Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata i isplata
Evidencija korisnika socijalnih prava po svim osnovama i isplata prema istoj
Vođenje urudžbenog zapisnika iz svog djelokruga
Organizira primanje za najbolje učenike Osnovne i Srednje škole
Provođenje Odluke o naknadi za novorođenu djecu i Odluke o subvenciji kamata na stambene kredite
Surađuje sa Centrom za socijalnu skrb te sudjeluje u rješavanju socijalnih problema na području Općine
Sklapa ugovore o najmu odnosno zakupu za socijalne slučajeve i vrši plaćanja po istima
Isplata po zahtjevu proračunskih korisnika iz oblasti školstva, športa i kulture
Redovito surađuje s nadležnim županijskim uredima i ministarstvima kao i registriranim udrugama građana
na području društvenih djelatnosti
Prati korištenje športskih objekata u vlasništvu Općine Blato za potrebe Srednje i Osnovne škole

%
10
8
20
2
10
5
10
5
2
2
10
2
2
4
2
2
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Prati rad Narodne knjižnice Blato, Radio Blata, Dječjeg vrtića Blato, te Blatskih fižula ustanove u kulturi
Ostali poslovi po nalogu Općinskog načelnika i pročelnika Upravnog odjela koji odgovaraju ovom radnom
mjestu

2
2

2. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PRIPREMU
PROJEKATA ZA EU FONDOVE
Redni broj: 8
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija:
Potkategorija:
Klasifikacijski rang:

I.
Glavni rukovoditelj
1

Naziv:

PROČELNIK

Stručno znanje:
Broj izvršitelja:

magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera
najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno
upravljanje upravnim odjelom
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu

1

OPIS POSLOVA
Poslovi radnog mjesta
Rukovodi Upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim propisima
Organizira, brine o izvršavanju i nadzire obavljanje poslova, daje upute za rad zaposlenima u svom odjelu i
koordinira njihov rad
Prati propise iz nadležnosti svog odjela s područja financija, gospodarstva i računovodstva
Vodi radne odnose u svom odjelu
Vodi službeničke odnose u svom odjelu:
- brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika
- odlučuje o lakim povredama službene dužnosti u prvom stupnju
- donosi rješenja o ocjenjivanju službenika
- priprema prijedlog plana prijma u službu
- raspisuje natječaj za prijam u službu
- donosi rješenje o prijmu u službu, rješenje o rasporedu, rješenje o premještaju, te odlučuje o drugim
pravima i obvezama službenika kao i o prestanku službe
Sudjeluje na sjednicama Općinskog vijeća, Odbora za financije i proračun i drugih odbora po potrebi
Odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova i zadataka Upravnog odjela
Priprema dokumentaciju i podnosi zahtjeve za financiranje kapitalnih projekata nadležnim ministarstvima i
fondovima
Izrađuje prijedloge akata iz područja financija i poreza
Izrađuje Godišnji plan i program rada Upravnog odjela, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika
Izrađuje Izvješće o ostvarenju plana i programa Upravnog odjela za proteklu kalendarsku godinu
Odgovara za javnost rada Upravnog odjela
Vođenje financijskog poslovanja – izrada planskih dokumenata, obračuna i izvješća (Proračuna, Izmjene i
dopune Proračuna,Odluka i Zaključaka koje prate financijsko poslovanje, Polugodišnji i godišnji obračun
Proračuna

%
2
2
2
2
2

3
3
5
3
2
2
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Izrađuje nacrt Programa gospodarskog razvitka općine Blato, Izvješće o realizaciji Programa, te Izvješće o
stanju u blatskom gospodarstvu sa analizom financijskih pokazatelja
Osiguranje imovine i naknada štete
Prati ostvarenje proračuna, izvršava naloge za isplatu sa pozicija proračuna
Prati naplatu općinskih prihoda i naknada, te izrađuje izvješće o naplati općinskih poreza
Priprema financijska i knjigovodstvena izvješća za Općinskog načelnika i Vijeće Državnom zavodu za
reviziju, Poreznoj upravi, FIN-i i Ministarstvu financija
Obavlja stručne i upravne poslove za Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda i njezin je član
Donosi rješenja za naplatu općinskih poreza, te vrši kontrolu prisilne naplate
Izrađuje statističke izvještaje proračuna, dugotrajne imovine i zaposlenih
Vodi knjige (ulaznih računa i obračuna obveza, izlaznih računa i obročna potraživanja, dugotrajne imovine te
glavnu knjigu proračuna i dnevnik)
Vrši analizu financijskih pokazatelja potrebnih za izradu Zaključaka Općinskog načelnika i Općinskog vijeća
po financijskim planovima i izvješćima tvrtki u vlasništvu Općine Blato
Kontrola blagajne i putnih računa, te vršenje financijskog nadzora
Vođenje urudžbenog zapisnika iz svog djelokruga
Sudjeluje u postupcima javne nabave
Ostali poslovi po nalogu Općinskog načelnika koji odgovaraju ovom radnom mjestu

5
2
5
5
5
3
5
3
10
5
3
1
3
5

Redni broj: 9
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija:
Potkategorija:
Klasifikacijski rang:

III.
Viši referent
9

Naziv:

VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE

Stručno znanje:
Broj izvršitelja:

sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ekonomske struke
najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu

1

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta
Vođenje računovodstva DVD Blato, Dječji vrtić Blato, Narodna knjižnica Blato, TZ OB, Blatski fižuli
ustanova u kulturi, Radio Blato, Lovačko društvo «Jastreb», Zajednica športskih udruga OB, AK Blato, UPO
Krulić, Udruga „Vincenca“ Blato
Poticanje sponzorstva i donatorstva u kulturi
Prati natječaje koji se odnose na mogućnost apliciranja za dobivanje sredstava nacionalnih i strukturnih
fondova iz EU
Priprema projekte i dokumentaciju za participaciju Općine u raspisanim natječajima, prati njihovu realizaciju i
podnosi izvješća nadležnim institucijama
Vodi savjetodavne i stručne poslove vezane za programe EU
Vrši suradnju s tijelima državne uprave, tijelima Europske komisije i drugim međunarodnim i nacionalnim
tijelima vezano uz pitanja pomoći EU te uz pitanja regionalnog razvoja i međunarodne suradnje za potrebe
Općine Blato
Prati financiranje proračunskih korisnika i obavlja nadzor

%
30

5
10
20
10
5

10
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Ostali poslovi po nalogu Općinskog načelnika i pročelnika Upravnog odjela koji odgovaraju ovom radnom
mjestu

10

Redni broj: 10
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija:
Potkategorija:
Klasifikacijski rang:

III.
Viši referent
9

Naziv:

VIŠI REFERENT ZA NAPLATU OPĆINSKIH POREZA I NAKNADA

Stručno znanje:
Broj izvršitelja:

sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ekonomske ili
pravne struke
najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu

1

OPIS POSLOVA
Poslovi radnog mjesta
Naplata općinskih poreza i naknada (porez na kuću za odmor, porez na tvrtku, porez na korištenje javnih
površina, komunalna naknada domaćinstvo, komunalna naknada poslovni prostor, komunalna naknada za
iznajmljivanje)
Financijsko knjiženje općinskih prihoda
Izrada i dostava izlaznih računa (zakupi poslovnih prostora i javnih površina), te prisilna naplata
Naplata vodne naknade i dostava izvješća o naplati
Refundacije periodičnih računa uz financijsko knjiženje
Ostali poslovi po nalogu Općinskog načelnika i pročelnika Upravnog odjela koji odgovaraju ovom radnom
mjestu
3. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, INFRASTRUKTURU,
GOSPODARENJE PROSTOROM I ZAŠTITU OKOLIŠA
Redni broj: 11
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija:
Potkategorija:
Klasifikacijski rang:

I.
Glavni rukovoditelj
1

Naziv:

PROČELNIK

Stručno znanje:
-

magistar struke ili stručni specijalist građevinskog smjera
najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za

%
40

15
15
10
10
10
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uspješno upravljanje upravnim odjelom
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu

1

OPIS POSLOVA
Poslovi radnog mjesta
Rukovodi Upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim propisima
Organizira, brine o izvršavanju i nadzire obavljanje poslova, daje upute za rad zaposlenima u svom odjelu i
koordinira njihov rad
Prati propise iz nadležnosti svog odjela
Vodi radne odnose u svom odjelu
Vodi službeničke odnose u svom odjelu:
- brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika
- odlučuje o lakim povredama službene dužnosti u prvom stupnju
- donosi rješenja o ocjenjivanju službenika
- priprema prijedlog plana prijma u službu
- raspisuje natječaj za prijam u službu
- donosi rješenje o prijmu u službu, rješenje o rasporedu, rješenje o premještaju, te odlučuje o drugim
pravima i obvezama službenika kao i o prestanku službe
Sudjeluje na sjednicama Općinskog vijeća, Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i drugih radnih
tijela po potrebi
Odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova i zadataka Upravnog odjela
Izrađuje Godišnji plan i program rada Upravnog odjela, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika
Izrađuje Izvješće o ostvarenju plana i programa Upravnog odjela za proteklu kalendarsku godinu
Odgovara za javnost rada Upravnog odjela
Praćenje propisa iz oblasti komunalnog gospodarstva, prostornog uređenja i graditeljstva, zaštite okoliša i
stambeno - komunalnog gospodarstva i brine se o primjeni istih
Predlaganje odgovarajućih akata (odluke, zaključci i dr.) iz djelokruga Upravnog odjela
Upravlja postupkom javne nabave
Donošenje rješenja o naplati komunalne naknade i komunalnog doprinosa, kao i kontrola provođenja prisilne
naplate
Donošenje Rješenja o naknadi za nezakonito izgrađene građevine
Donošenje Rješenja o komunalnom doprinosu za nezakonito izgrađene građevine
Izrada izvješća o naplati komunalne naknade, komunalnog doprinosa
Izrada prijedloga Programa: održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta na
području općine Blato; kapitalnih infrastrukturnih ulaganja na području općine Blato
Obveza predlaganja donošenja odgovarajuće prostorno planske dokumentacije i praćenje izrade
Donošenje akata vezanih uz korištenje javnih površina i provedba istih
Praćenje izvođenja građevinskih radova na nekretninama u vlasništvu Općine Blato i radova koji se izvode na
području općine Blato
Obavlja upravne i stručne poslove iz oblasti graditeljstva i zaštite okoliša sukladno pozitivnim propisima i
pravilima struke
Daje mišljenja, suglasnosti ili posebne uvjete u postupcima izdavanja lokacijske i građevne dozvole kad to
nadležno tijelo zatraži od Općine
Vođenje urudžbenog zapisnika iz svog djelokruga
Obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika koji odgovaraju ovom radnom mjestu
Redni broj: 12
Osnovni podaci o radnom mjestu:

%
1
5
5
1
1
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1
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Kategorija:
Potkategorija:
Klasifikacijski rang:

II.
Viši stručni suradnik
6

Naziv:

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE

Stručno znanje:
Broj izvršitelja:

magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu

1

OPIS POSLOVA
Poslovi radnog mjesta
Prikupljanje potrebne dokumentacije vezane za ishođenje lokacijske i građevne dozvole za sve kapitalne
investicije trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Općine Blato, te pomoć pročelniku upravnog odjela u
ishođenju lokacijskih i građevinskih dozvola za potrebe Općine Blato
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa iz djelokruga upravnog odjela
Izrada prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH i postupanje po istom
Sudjeluje u izradi Rješenja o komunalnom doprinosu za nezakonito izgrađene građevine
Sudjeluje u izradi Rješenja o naknadi za nezakonito izgrađene građevine
Rješavanje po žalbama poreznih obveznika i obveznika komunalne naknade i komunalnog doprinosa
Prisilna naplata komunalne naknade, komunalnog doprinosa i općinskih poreza i naknada (opomene, ovrhe i
zabilježbe na nekretnine)
Izrada ugovora u postupcima javne nabave
Umnožavanje materijala za potrebe upravnog odjela, Općinskog načelnika i Općinskog vijeća
Pomoć u kovertiranju komunalne i vodne naknade
Prikupljanje podataka za naplatu općinskih poreza i naknada
Ostali poslovi po nalogu Općinskog načelnika i pročelnika Upravnog odjela koji odgovaraju ovom radnom
mjestu
Redni broj: 13
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija:
Potkategorija:
Klasifikacijski rang:

III.
Referent
11

Naziv:

REFERENT – KOMUNALNI REDAR – PROMETNI REDAR

Stručno znanje:
Broj izvršitelja:
OPIS POSLOVA

1

najmanje IV. stupanj stručne spreme upravne, prometne ili tehničke struke
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
položen vozački ispit B kategorije
završen program osposobljavanja
zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

%
20
20
4
5
5
20
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5
2
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Poslovi radnog mjesta
Kontrolu nad komunalnim objektima, uređajima, te svim javnim površinama Općine
Određuje obustavu radova koji se izvode u suprotnosti s propisima, do konačne odluke nadležnog organa
Zabranjuje upotrebu neispravnog komunalnog objekta, uređaja i slično i upotrebu prostora dok se ne uklone
nedostaci
Naređuje odgovarajuće hitne privremene mjere za zaštitu sigurnosti ljudi ili imovine odnosno mjere za
sprečavanje štete
Rješenjem naređuje fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda
Prikuplja podatke za razrez općinskih poreza i komunalne naknade
Izrađuje izvješća i analize za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće
Brine o nesmetanom odvijanju prometa i regulaciji parkiranja na području općine Blato i u sklopu toga u
suradnji sa drugim nadležnim tijelima sankcionira aktivnosti koje predstavljaju remećenje prometnih pravila
Poslovi nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila
Vrši nadzor nad provedbom općih akata koji se odnose na promet na području općine Blato
Donosi rješenja kojima nalaže fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja nesmetanog prometa
Izricanje mandatne kazne
Podnosi prekršajnom sudu zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka
Brine o zaštiti školske i predškolske djece koja se nalaze u prometu kao pješaci
Sudjeluje u izradi općih akata u svom djelokrugu rada, te predlaže njihove izmjene u cilju poboljšanja
poslovanja
Određuje uklanjanje predmeta, objekata ili uređaja koji su postavljeni bez odobrenja, protivno odobrenju,
odnosno suprotno odredbama o komunalnom redu
Poduzima i druge mjere i radnje za koje je ovlašten Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Odlukom o
komunalnom redu i Odlukom o komunalnom redarstvu Općine Blato
Održava motorna vozila u vlasništvu Općine Blato
Nabavka uredskog i drugog materijala
Drugi poslovi po nalogu Općinskog načelnika i pročelnika Upravnog odjela koji odgovaraju ovom radnom
mjestu
Obavlja poslove nadzora sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji
Naređuje poduzimanje mjera sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji

V.

VOĐENJE UPRAVNOG
STVARIMA

POSTUPKA

I

RJEŠAVANJE

O

UPRAVNIM

Članak 9.
U upravnom postupku postupa službenik u opisu poslova kojeg je vođenje tog postupka ili rješavanje
o upravnim stvarima.
Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi
rješavanju upravne stvari.
Kada je službenik u opisu poslova kojeg je vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim
stvarima odsutan, ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, ili odnosno radno mjesto nije
popunjeno, za vođenje postupka, odnosno rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik upravnog
odjela u kojem je službenik raspoređen.

VI.

RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA

%
3
2
2
2
3
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Članak 10.

Puno radno vrijeme je 40 sati tjedno.
Tjedno radno vrijeme raspoređuje se na 5 radnih dana, od ponedjeljka do petka.
Radno vrijeme službenika započinje svakog radnog dana u 7,00 sati, a završava u 15,00 sati.
Uredovni dani za stranke su svakim radnim danom u radno vrijeme.
Članak 11.
Na oglasnoj ploči Općine Blato ističe se raspored prostorija u zgradi.
Članak 12.
Podnošenje prigovora i pritužbi građana osigurava se putem kutije koja se nalazi u predvorju sjedišta
općinske uprave.
VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.

Prava iz radnog odnosa u svezi s radom lokalnih službenika i namještenika koja nisu regulirana
Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom
o plaćama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Uredbom o klasifikaciji radnih
mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ovim Pravilnikom, regulirat će se posebnim
pravilnikom o radu kojeg u skladu sa zakonskim propisima donosi Općinski načelnik.

Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Blato».
KLASA: 023-05/16-01/36
URBROJ: 2138/02-01-16-1
Blato, 30. rujna 2016. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Šeparović, dipl.ing.

30. rujna 2016. god.
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