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SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE BLATO
Broj: 8

Godina: XXIV

Blato, 22. prosinca
godine

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

Sadržaj
OPĆINSKO VIJEĆE:
1. Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva;
2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Blato za 2016. godinu;
3. Odluka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2016.
godinu;
4. Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Blatski fižuli ustanova u kulturi;
5. Program rada Općinskog vijeća Općine Blato za 2017. godinu;
6. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Blato;
7. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Blato za 2017. godinu;
8. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara Općine Blato za 2016. godinu;
9. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2017. godinu.
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OPĆINSKO VIJEĆE:
1) Na temelju članka 79. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12)
i članka 37. Statuta Općine Blato (Sl. glasnik 5/09, 3/13 i 9/13 - pročišćeni tekst), Općinsko
vijeće Općine Blato na svojoj 25. sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine, donosi

ZAKLJ UČAK
o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva
Općinskog vijeća Općine Blato
I.

Prima se na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine
Blato.

II.

Na temelju Izvješća iz točke I. ovog Zaključka utvrđuje se:
1. da je Jelica Šeparović dana 7. prosinca 2016. godine dostavila predsjedniku
Općinskog vijeća Općine Blato pisanu obavijest o prestanku mirovanju
mandata iz osobnih razloga, te da sukladno članku 79. stavak 7. Zakona o
lokalnim izborima (NN 144/12) Jelica Šeparović nastavlja obnašati dužnost
vijećnice Općinskog vijeća Općine Blato osmog dana od dana dostave
pisane obavijesti, odnosno od 15. prosinca 2016. godine.
2. da zamjenica vijećnice Josipa Simoni od 15. prosinca 2016. godine prestaje
obnašati dužnost zamjenice vijećnice.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Blato“.

KLASA: 021-05/16-02/38
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 21. prosinca 2016. godine

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

22. prosinca 2016. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 8

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BLATO
OPĆINSKO VIJEĆE

Mandatno povjerenstvo
KLASA: 021-05/16-01/2
URBROJ: 2138/02-02/5-16-3
Blato, 21. prosinca 2016. godine
Na temelju članka 37. Statuta Općine Blato (Sl. glasnik 5/09, 3/13 i 9/13 - pročišćeni tekst),
Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Blato, podnosi Općinskom vijeću Općine
Blato
IZVJEŠĆE
o prestanku mirovanja mandata
i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnice

1. Podneskom od 7. prosinca 2016. godine Jelica Šeparović obavijestila je
predsjednika Općinskog vijeća Općine Blato o prestanku mirovanja mandata iz osobnih
razloga.
2. Sukladno članku 79. stavak 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj
144/12) Jelica Šeparović nastavlja obnašati dužnost vijećnice Općinskog vijeća Općine Blato
osmog dana od dana dostave pisane obavijesti, odnosno od 15. prosinca 2016. godine, a
zamjenica vijećnice, Josipa Simoni 15. prosinca 2016. godine prestaje obnašati dužnost
zamjenice vijećnice.
3. Istim člankom Zakona propisano je da član predstavničkog tijela ima pravo tijekom
trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga i da mirovanje ne može
trajati kraće od šest mjeseci. Jelica Šeparović stavila je mandat u mirovanje 2. travnja 2015.
godine, te su ispunjeni zakonski uvjeti da Jelica Šeparović nastavi obnašati dužnost vijećnice
Općinskog vijeća Općine Blato, a da u svezi s time Josipa Simoni prestaje obnašati dužnost
zamjenice vijećnice.
PREDSJEDNIK
dipl. ing. Nikola Mirošević, v.r.
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2) 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 25. sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA OPĆINE BLATO
ZA 2016. GODINU
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KLASA: 021-05/16-02/39
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 21. prosinca 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
prof. Tonći Padovan, v.r.
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3) 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 25. sjednici održanoj 21. prosinca 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 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 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: 021-05/16-02/40
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 21. prosinca 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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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.
br
oj
1.

Naziv investicije

Proširenje dijela ŽC 6222

2.
Odvodnja oborinske vode iz
centra Blata

Program
2016.
Iznos u
kunama

Izmjena i
dopuna
I

Izmjena i
dopuna
II

Izvori financiranja

850.000,00

805.000,00

300.000,00

Općina Blato

2.000.000,00

150.000,00

150.000,00
50.000,00

Ministarstvo regionalnog razvoja i
fondova EU unije

500.000,00

50.000,00

300.000,00

100.000,00

2.900.000,00

200.000,00

30.000,00

Općina Blato

3.
Rekonstrukcija ceste Blato Gršćica

4.

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

5.

Sanacija deponija Sitnica

125.000,00
750.000,00

6.

Rekonstrukcija ceste Sitnica Karbuni

3.000.000,00

Izrada prostorno planske
dokumentacije

100.000,00

100.000,00

1.620.000,00

20.000,00

7.
8.

9.
10.

Izgradnja reciklažnog dvorišta
u Radnoj zoni Krtinja

12.

13.

Općina Blato

35.000,00

Općina Blato
Fond za zaštitu okoliša

Izgradnja javnog WC-a

15.000,00

15.000,00

228.000,00

228.000,00

Općina Blato
20.000,00

Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost
Općina Blato

50.000,00

Općina Blato

15.000,00
Općina Blato

0,00
185.000,00

185.000,00

5.000,00

5.000,00

Fondovi EU unije
Općina Blato

100.000,00

400.000,00
50.000,00

Inicijativa za izgradnju zračne
luke Korčula

100.000,00

35.000,00

50.000,00

Projektna dokumentacija za
odvodnju sjeverne obale Općine
Blato

Općina Blato

35.000,00

Postavljanje rasvjetnih stupova

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

100.000,00

580.000,00

Općina Blato

Općina Blato
Općina Blato

5.000,00
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14.

Koncepcijsko rješenje
vodoopskrbe na području otoka
Korčule
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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

10.000,00
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Općina Blato

1.345..000,00
205.000,00

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,
dok će se preostali dio koji je bio planiran u ovoj godini u iznosu od 505.000,0 kuna za izvođenje
radova, financirati u slijedećoj godini.
4.
Blato

Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato – Izgradnja II faze kanalizacijskog podsustava

Smanjuje se iznos za financiranje imovinsko- pravnih poslova na iznos od 100.000 kuna.
5. Sanacija deponija Sitnica
Do kraja ove godine financirat će se projektna dokumentacija i upravna pristojba u iznosu
od 35.000,00 kuna, koja je potrebna za ishođenje izmjene i dopune akata za gradnju.
11. Sufinanciranje Vodovod d.o.o. – Vodoopskrbni cjevovod od VS Gršćica II do VS Gršćica I
S obzirom da se nije realno očekivati priliv sredstava od prodaje zemljišta na Vinašcu, kojim
bi se financirao ovaj project predlaže se ukidanje ove stavke u proračunu.
12. Projektna dokumentacija za odvodnju sjeverne obale Općine Blato
Došlo je do povećanja iznosa ovog projekta zbog prispjelih situacija od Vodovoda Blato d.o.o. koje
moraju biti isplaćene do kraja ove godine a iznose 580.000,00 kuna. Navedena sredstva većim dijelom
će se refundirati od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije početkom slijedeće
godine.
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II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA
PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA 2016. GODINU

NAZIV PROGRAMA
TEMELJNA KULTURA
Narodna knjižnica
Općine Blato
Blatski fižuli-ustanova u
kulturi
- redovan rad
- manifestacije

I. IZMJENE I
DOPUNE
772.600,00

II. IZMJENE I
DOPUNE

Izvori financiranja

772.600,00

324.100,00

324.100,00

224.000,00
224.500,00

224.000,00
224.500,00

Proračun Općine
Blato,
Županija DBK
i
Ministarstvo kulture
RH

KULTURNA
DOGAĐANJA

20.000,00

20.000,00

Proračun Općine
Blato

ETNO ZBIRKA
BARILO

10.000,00

10.000,00

Proračun Općine
Blato

PROGRAMI
KULTURNIH UDRUGA
I DRUŠTAVA
IZDAVAŠTVO I
INFORMIRANJE

(1)

INVESTICIJSKA
ULAGANJA U
OBJEKTE I GRAĐU U
KULTURI

210.000,00
5.000,00

210,000,00

10.000,00

362.000,00

362.000,00

-Obnova starohrvatskih
crkvica

22.000,00

22.000,00

80.000,00

80.000,00

-Arheološka baština
Kopila

260.000,00

260.000,00

Proračun Općine
Blato
Proračun Općine
Blato

Proračun Općine Blato
i Ministarstvo kulture
RH

- Uređenje m.
galerijskog prostora u
Blatu
SVEUKUPNO:
1.379.600,00

1.389.600,00

Proračun Općine
Blato, Županija DBK i
Ministarstvo kulture
RH

(1) Sufinanciranje knjige “Ratni put korčulanskih postrojbi 1991.-1995.”
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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ
SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE BLATO ZA 2016. GODINU
PROGRAM

IZMJENE I
DOPUNE

PLANIRANO
ZA 2016.

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

ZAŠTITA OBITELJI I
STARIJIH OSOBA

240.000,00

284.000,00

Proračun O.B.

Sufinanciranje tuđe njege i
pomoći u kući (1)

15.000,00

18.000,00

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

HZZ
Proračun
Općine Blato

Općine Blato

Program javnih radova „Pomoć
zajednici - Općina Blato 2016.“
(2)

132.000,00

173.000,000

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
- Klub dobrovoljnih davatelja krvi
Udruga slijepih

Općine Blato
2.000,00

Proračun
Općine Blato

18.000,00

18.000,00

12.000,00

12.000,00

1.000,00

1.000,00

Proračun OB
Proračun
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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

946.000,00

990.000,00

Proračun OB
Proračun OB
Proračun OB
HZZ

(1) Sufinanciranje tuđe njege i pomoći (mjesečno 1.500,00 kuna)

(2) Program javnih radova „Pomoć zajednici“ produžen je za 3 mjeseca (plaće
djelatnica)
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4) Sukladno odredbama članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i
137/15), članku 11. Statuta BLATSKI FIŽULI ustanova u kulturi (Sl. gl. Općine Blato 1/08) i
članku 28. Statuta Općine Blato (“Službeni glasnik” broj 5/09, 3/13 i 9/13 – pročišćeni tekst)
Općinsko vijeće Blato na svojoj 25. sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine, donosi
slijedeću
OD LU KU
o imenovanju Upravnog vijeća
BLATSKI FIŽULI ustanova u kulturi

Članak 1.
Imenuje se Upravno vijeće BLATSKI FIŽULI ustanova u kulturi u sastavu:
1. Emil Martinović, prof.
2. Ivan Bačić, prof.
3. Stjepan Bačić, mag.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Blato“.

KLASA: 021-05/16-02/41
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 21. prosinca 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
prof. Tonći Padovan, v.r.
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5) Na temelju članka 88. Statuta Općine Blato (SG 5/09, 3/13 i 9/13 – pročišćeni tekst)
Općinsko vijeće Općine Blato na 25. sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine donijelo je
PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BLATO ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom rada Općinskog vijeća Općine Blato za 2017. godinu ( u daljnjem tekstu:
Program rada) utvrđuju se aktivnosti odnosno akti koje će Općinsko vijeće poduzimati
odnosno donositi tijekom 2017. godine u cilju ostvarenja zadaća iz samoupravnog djelokruga
ovog tijela propisanih Zakonom o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi, Statutom
Općine Blato i drugim propisima.
Članak 2.
1. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Blato za 2016. godinu
Nositelj izrade: Upravni odjel za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za
EU fondove
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: prvo polugodište 2017. godine
2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za 2016.
godinu
Nositelj izrade: Upravna tijela Općine Blato
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: prvo polugodište 2017. godine
2.1.

Izvješće o realizaciji Programa poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato
u 2016. godini

Nositelj izrade: Upravni odjel za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za
EU fondove
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: prvo polugodište 2017. godine
2.2.

Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture i opseg
radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta na području Općine Blato u 2016.
godini

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje
prostorom i zaštitu okoliša
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: prvo polugodište 2017. godine
2.3.

Izvješće o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja u Općini Blato za 2016. godinu
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Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje
prostorom i zaštitu okoliša
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: prvo polugodište 2017. godine
2.4.

Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Općini Blato za
2016. godinu

Nositelj izrade: Odjeljak za društvene djelatnosti
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: prvo polugodište 2017. godine
2.5.

Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u športu u Općini Blato za 2016.
godinu

Nositelj izrade: Odjeljak za društvene djelatnosti
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: prvo polugodište 2017.
2.6.

Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u
2016. godini

Nositelj izrade: Odjeljak za društvene djelatnosti
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: prvo polugodište 2017. godine
2.7.

Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju u 2016.
godini

Nositelj izrade: Odjeljak za društvene djelatnosti
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: prvo polugodište 2017. godine
3. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Bristva-Prigradica-Žukova
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje
prostorom i zaštitu okoliša
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: prvo polugodište 2017. godine
4. Izvješće o radu komunalnog redarstva Općine Blato za 2016. godinu
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje
prostorom i zaštitu okoliša, komunalno redarstvo
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: prvo polugodište 2017. godine
5. Izvješće o naplati komunalne naknade i komunalnog doprinosa za 2016. godinu
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje
prostorom i zaštitu okoliša
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Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: prvo polugodište 2017. godine
6. Izvješće o naplati općinskih poreza za 2016. godinu
Nositelj izrade: Upravni odjel za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za
EU fondove
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: prvo polugodište 2017. godine
7. Izvješće o realizaciji Programa Savjeta mladih Općinskog vijeća Općine Blato za 2016.
godinu
Nositelj izrade: Odjeljak za društvene djelatnosti
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: prvo polugodište 2017. godine
8. Zaključci o dodjeli javnih priznanja Općine Blato
Nositelj izrade: Odjeljak za društvene djelatnosti
Predlagatelj: Odbor za društvene djelatnosti Općinskog vijeća
Rok: prvo polugodište 2017. godine
9. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za područje
Općine Blato
Nositelj izrade: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene
djelatnosti
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: prvo polugodište 2017. godine
10. Odluka o izuzimanju nekretnina iz javnog dobra
Nositelj izrade: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene
djelatnosti
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: prvo polugodište 2017. godine
11. Strategija razvoja Općine Blato
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje
prostorom i zaštitu okoliša
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: prvo polugodište 2017. godine
12. Tematska sjednica Općinskog vijeća o stanju u prostoru i smjernicama daljnjeg razvoja
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje
prostorom i zaštitu okoliša
Predlagatelj: Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Rok: prvo polugodište 2017. godine
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13. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Blato
Nositelj izrade: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene
djelatnosti
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: prvo polugodište 2017. godine
14. Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Blato
15. Odluke o osnivanju i imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Blato
16. Izmjene i dopune Proračuna Općine Blato za 2017. godinu
Nositelj izrade: Upravni odjel za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za
EU fondove
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: prvo/drugo polugodište 2017. godine
17. Odluka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2017. godinu
Nositelj izrade: Upravna tijela Općine Blato
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: prvo/drugo polugodište 2017. godine
18. Odluka o protokolu Općine Blato
Nositelj izrade: Odjeljak za društvene djelatnosti
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
19. Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata
Nositelj izrade: Odjeljak za društvene djelatnosti
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
20. Odluka o naknadi za novorođeno dijete
Nositelj izrade: Odjeljak za društvene djelatnosti
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
21. Odluka o uređenju cestovnog prometa na području Općine Blato
Nositelj izrade: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene
djelatnosti
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
22. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Blato
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Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje
prostorom i zaštitu okoliša
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
23. Polugodišnji obračun Proračuna Općine Blato za 2017. godinu
Nositelj izrade: Upravni odjel za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za
EU fondove
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
24. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za razdoblje
od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Nositelj izrade: Upravna tijela Općine Blato
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
24.1.
Izvješće o realizaciji Programa poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Nositelj izrade: Upravni odjel za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za
EU fondove
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
24.2.
Izvješće o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Blato za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje
prostorom i zaštitu okoliša
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
24.3.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i opseg
radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta na području Općine Blato za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje
prostorom i zaštitu okoliša
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
24.4.
Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Općini Blato za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Nositelj izrade: Odjeljak za društvene djelatnosti
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
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24.5.
Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u športu u Općini Blato za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Nositelj izrade: Odjeljak za društvene djelatnosti
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017.
24.6.
Izvješće o realizaciji Programa zdravstva i socijalne skrbi na području Općine
Blato za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Nositelj izrade: Odjeljak za društvene djelatnosti
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
24.7.
Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju na
području Općine Blato za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Nositelj izrade: Odjeljak za društvene djelatnosti
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
25. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Vodovod-a d.o.o. Blato i financijskog
izvješća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine
Nositelj izrade: Upravni odjel za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za
EU fondove
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
26. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju EKO-a d.o.o. Blato i financijskog izvješća
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine
Nositelj izrade: Upravni odjel za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za
EU fondove
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
27. Godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Blato za 2018. godinu
Nositelj izrade: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene
djelatnosti
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
28. Odluka o dodjeli javnih priznanja
Nositelj izrade: Odjeljak za društvene djelatnosti
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
29. Proračun Općine Blato za 2018. godinu i Projekcije proračuna za 2019. i 2020.
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Nositelj izrade: Upravni odjel za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za
EU fondove
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
30. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Blato za 2018. godinu
Nositelj izrade: Upravni odjel za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za
EU fondove
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
31. Odluka o prihvaćanju Programa rada Općine Blato za 2018. godinu
Nositelj izrade: Upravna tijela Općine Blato
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
31.1.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih
kapitalnih ulaganja u Općini Blato za 2018. godinu
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje
prostorom i zaštitu okoliša
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
31.2.

Program poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato za 2018. godinu

Nositelj izrade: Upravni odjel za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za
EU fondove
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
31.3.
Program održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova održavanja
uređenog građevinskog zemljišta na području Općine Blato za 2018. godinu
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje
prostorom i zaštitu okoliša
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
31.4.

Program javnih potreba u kulturi Općine Blato za 2018. godinu

Nositelj izrade: Odjeljak za društvene djelatnosti
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
31.5.

Program javnih potreba u športu u Općini Blato za 2018. godinu

Nositelj izrade: Odjeljak za društvene djelatnosti
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Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
31.6.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2018. godini

Nositelj izrade: Odjeljak za društvene djelatnosti
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
31.7.

Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju u 2018. godini

Nositelj izrade: Odjeljak za društvene djelatnosti
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
32. Program Savjeta mladih Općinskog vijeća Općine Blato za 2018. godinu
Nositelj izrade: Odjeljak za društvene djelatnosti
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
33. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Blato
Nositelj izrade: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene
djelatnosti
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
34. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Blato za 2018. godinu
Nositelj izrade: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene
djelatnosti
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
35. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara Općine Blato za 2017. godinu
Nositelj izrade: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene
djelatnosti
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
36. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Blato za 2018. godinu
Nositelj izrade: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene
djelatnosti
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok: drugo polugodište 2017. godine
37. Program rada Općinskog vijeća Općine Blato za 2018. godinu
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Nositelj izrade: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene
djelatnosti
Predlagatelj : Predsjednik Općinskog vijeća
Rok: drugo polugodište 2017. godine
Članak 3.
Osim akata odnosno djelatnosti navedenih u članku 2. ovog Programa rada, Općinsko vijeće
će tijekom 2017. godine poduzimati aktivnosti i donositi i druge akte koje iz bilo kojeg
razloga u ovom Programu nije moguće preciznije iskazati, a u danom trenutku bit će aktualna
za Općinu Blato ili njihovo donošenje bude uvjetovano izmjenama zakona i podzakonskih
propisa.
Članak 4.
Ovaj Program objaviti će se u Službenom glasniku Općine Blato.
KLASA: 021-05/16-02/42
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 21. prosinca 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
prof. Tonći Padovan, v.r.
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6) Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) i članka
88. Statuta Općine Blato (SG 5/09, 3/13 i 9/13 – pročišćeni tekst) a na prijedlog načelnika
Općine Blato, Općinsko vijeće Općine Blato, na svojoj 25. sjednici održanoj dana 21.
prosinca 2016. godine, donosi
ANALIZU STANJA SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE BLATO
UVOD
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i
spašavanje.
Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) definirano je da predstavničko tijelo
na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja proračuna
razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite.
Općina Blato ima izrađenu Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
i okoliša, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite. Navedeni planski dokumenti ostaju
na snazi do donošenja Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite u
skladu s člankom 97. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) kao i važeći propisi
navedeni u članku 93. Zakona o sustavu civilne zaštite.
Općina Blato je kroz proteklu godinu uredno i u zakonom propisanom opsegu financirala
troškove zaštite i spašavanja što potvrđuju nalazi inspekcijskih službi u obavljenim redovitim
i izvanrednim nadzorima.
STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Rješenjem o imenovanju Stožera civilne zaštite od 20. studenoga 2015. godine, temeljem
Zakona o sustavu civilne zaštite i Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju
operativnih snaga za zaštitu i spašavanje u Stožer civilne zaštite imenovani su:
1. Katarina Kovačić, zamjenica načelnika, načelnica Stožera,
2. Ruška Gavranić, direktorica Vodovod d.o.o. Blato, zamjenica načelnice 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 Korčule, član.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i
priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi općinski načelnik.
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Članovi Stožera civilne zaštite su 12. i 13. svibnja 2014. godine završili Program
osposobljavanja.
Stožer civilne zaštite Općine Blato je 1. prosinca 2016. godine održao sjednicu na kojoj je
razmatran prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Blato za 2017.
godinu, prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog
plana unapređenja zaštite od požara Općine Blato za 2016. godinu i prijedlog Godišnjeg
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Blato za 2017. godinu koji su
upućeni na usvajanje Općinskom vijeću.
2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE

Odluka o ustrojavanju postrojbe civilne zaštite donesena je 22. srpnja 2008.godine.
Postrojba se sastoji od 1 tima, na čelu sa zapovjednikom tima, 2 skupine na čelu sa
zapovjednikom skupine, te u svakoj skupini dvije ekipe od 5 pripadnika od kojih jedan
obavlja dužnost zapovjednika ekipe, što ukupno čini 23 pripadnika.
U suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Dubrovnik, tijekom 2010. godine,
izvršena je popuna postrojbe civilne zaštite. Prošle godine je izvršeno ažuriranje popisa
članova postrojbe. Dana 9. lipnja i 25. studenoga 2015. godine je provedeno osposobljavanje
pripadnika civilne zaštite od strane djelatnika PUZS Dubrovnik i djelatnika Crvenog križa.
Ove godine je izvršena smotra postrojbe 3. studenoga. Istog dana je održana i vježba civilne
zaštite „Požar u Osnovnoj školi Blato 2016.“ kojom se provjerila se razina osposobljenosti
operativnih snaga te se gasio požar, spašavalo ozlijeđene, vršila trijaža i pružanje hitne
medicinske pomoći, transport i hospitalizacija povrijeđenih, evakuacija i zbrinjavanje, kao i
potraga za nestalim osobama. Pripremu vježbe izvršili su Područni ured za zaštitu i
spašavanje Dubrovnik i Općina Blato – Stožer civilne zaštite, a sudjelovali su DVD Blato,
MUP PP Korčula, HMP Punkt T1 Blato, HGSS Stanica Orebić, Gradsko društvo Crvenog
križa Korčula, postrojba civilne zaštite opće namjene te OŠ Blato i Dječji vrtić Blato.
Opremanje i osposobljavanje postrojbe će se vršiti sukladno Planu razvoja sustava civilne
zaštite na području Općine Blato za 2017. godinu i Smjernicama za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Blato za razdoblje 2016. – 2019. godine.
3. PREVENTIVA I PLANOVI CZ

Općinsko vijeće Općine Blato na svojoj 15. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2015. godine
donijelo je Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za
Općinu Blato.
Na svojoj 8. sjednici održanoj dana 14. travnja 2014. godine Općinsko vijeće je donijelo Plan
zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Općine Blato.
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za Općinu Blato
te Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite ostaju na snazi do donošenja Procjene rizika
od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite u skladu s člankom 97. Zakona o sustavu
civilne zaštite (NN 82/15).
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Za angažiranje pokretnina odnosno materijalnih tehničkih sredstava pravnih osoba u slučaju
velikih nesreća i katastrofa, Općinski načelnik odnosno Stožer civilne zaštite koristi tekličku
službu iz sastava djelatnog osoblja Općinske uprave Općine.
Građani su upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i
korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na
svojim objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje.
Upoznavanje građana provedeno je putem sredstava javnog informiranja, te kroz rad
institucija Općine.
Definirane su snage i materijalno-tehnička sredstva kojima Općina Blato raspolaže u slučaju
pojave ugroženosti i uspostavljen je sustav javnih ovlasti i nadležnosti, odnosno, jedinstvene
koordinacije djelovanja sustava. U cilju učinkovitog i racionalnog izvršavanja zadaća zaštite i
spašavanja definirani su resursi, izvršitelji te je provedeno usklađivanje djelovanja svih snaga.
4. SKLONIŠTA

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju
moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanje sa stanovišta
prostornog planiranja, uređenja, organizacije i razvoja prostora, te je neophodno i mjere
zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.
Općina Blato je obvezna na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih,
kulturnih i drugih dobara, pa je stoga Općinsko vijeće Općine Blato radi osiguranja građenja
skloništa unutar područja Općine Planom urbanističkih mjera zaštite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti, propisalo kriterije za skloništa na području Općine.
5. VATROGASTVO

U ustroju za protupožarnu sezonu od 15 vatrogasaca su 2 profesionalca i 13 dobrovoljaca.
Profesionalci vrše operativno dežurstvo cijele godine i to 24 sata dnevno. U slučaju potrebe
spremno je intervenirati 1 profesionalac i 7 dobrovoljnih vatrogasaca u jednoj smjeni. Ljeti je
dežurstvo organizirano u 3 smjene.
Vatrogasna postrojba DVD Blato raspolaže s 5 vatrogasnih vozila (1 zapovjedno vozilo, 1
navalno vozilo, 1 autocisterna, 1 kombi vozilo za prijevoz ljudi i opreme i 1 terensko vozilo
4x4 opremljeno za gašenje šumskih požara).
Sva vozila tehnički su ispravna, registrirana i opremljena radio vezom i potrebnom opremom.
Općinsko vijeće Općine Blato svojim Proračunom za 2016. godinu za rad DVD Blato
osiguralo je sredstva u iznosu od 360.000,00 kn.
Ako se tome pridodaju ostali prihodi vatrogasne postrojbe DVD Blato može se konstatirati da
Društvo za svoj rad ima na raspolaganju 630.000,00 kn.
Općina Blato osigurala je sredstva za provedbu Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina
i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
za Općinu Blato.
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Općinsko vijeće Općine Blato donijelo na svojoj 14. sjednici održanoj dana 23. rujna 2010.
godine Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara za
Općinu Blato. Trenutno su u postupku izrade nova Procjena i Plan.
Može se konstatirati da DVD Blato i vatrogasna postrojba tog društva zadovoljava sve
kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima.
Također se može istaknuti da je vatrogasna postrojba efikasno obavila sve zadaće u
prethodnoj i tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na
području Općine.
6. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

U 2016. godini Stožer civilne zaštite Općine Blato je u izravnim kontaktima s udrugama
građana od značaja za zaštitu i spašavanje (HGSS, Lovačko društvo Jastreb, Ribolovno
društvo Pagar, Crveni križ Korčula, Klub dobrovoljnih davatelja krvi Blato, HPD Spivnik),
sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima te podacima koji se odnose na
daljnje materijalno-tehničko i kadrovsko jačanje udruge u dijelu od značaja za sustav civilne
zaštite, utvrdio aktivnosti koje će se financirati iz Proračuna Općine Blato u 2017. godini.
Donijete su Odluke o sufinanciranju djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen jačanju
sposobnosti za zaštitu i spašavanje na području nadležnosti Općine Blato.
7. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U

OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području općine. Službe i pravne osobe
koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Općine, imaju
obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost.
Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za
sustav zaštite i spašavanja.
Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju na snazi su do donošenja Procjene
rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite Općine Blato.
8. ZAKLJUČAK

Planom razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu treba utvrditi potrebne aktivnosti,
pravce djelovanja i financijska sredstva sa ciljem što kvalitetnijeg razvoja istog.
KLASA: 021-05/16-02/43
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 21. prosinca 2016. godine
Općinsko vijeće
Predsjednik
prof.Tonći Padovan, v.r.
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7) Sukladno članku 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) i članka
88. Statuta Općine Blato (SG 5/09, 3/13 i 9/13 – pročišćeni tekst), a na prijedlog načelnika
Općine Blato, Općinsko vijeće Općine Blato, na svojoj 25. sjednici održanoj dana 21.
prosinca 2016. godine, donosi
PLAN RAZVOJA
sustava civilne zaštite na području Općine Blato za 2017. godinu
I.

UVOD

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) definirano je da
predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave u postupku
donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Blato, a sukladno
razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom
ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i
spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja
sustava civilne zaštite donosi se ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite koji se odnosi na
slijedeće:
II.

CIVILNA ZAŠTITA
1. Za Stožer civilne zaštite Općine Blato osigurati konstantno usavršavanje
upoznavanjem Stožera civilne zaštite s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite, a
prije svega s:
- Mjerama sustava civilne zaštite
- Djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite
- Sudionicima u sustavu civilne zaštite
- Obvezama jedinica lokalne samouprave u provođenju zakonskih obveza
definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite
- Pripremi za izradu Procjene rizika.
Kontakt podatke (fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano ažurirati u
planskim dokumentima.
2. Nakon donošenja Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa
donijeti Procjenu rizika od velikih nesreća.
3. Za osiguranje uvjeta za provođenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i
materijalnih dobara te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja za 2017.
godinu ne predviđaju se nikakvi dodatni uvjeti osim onih koji se i do sada provode
kroz postojeće službe, tijela i pravne osobe.
4. U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i
spašavanja, u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, izvršiti smotru
postrojbe civilne zaštite u razdoblju od svibnja do kraja rujna 2017. godine.
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Kontinuirano ažurirati podatke o pripadnicima postrojbe civilne zaštite u svrhu
mobilizacijske spremnosti.
5. Donijeti Plan vježbi civilne zaštite te sukladno njemu provesti vježbu civilne
zaštite do kraja rujna 2017. godine.
6. Upoznati povjerenika civilne zaštite s novim Zakonom o civilnoj zaštiti a prije
svega o:
- Djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite
- Obavezama jedinica lokalne samouprave u provođenju zakonskih obveza
definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite
- Obvezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća.
III.

VATROGASTVO
1. Izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite od
požara.
2. Izvršiti zadaće u skladu s Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini.
3. Za DVD Blato osigurati sredstva u Proračunu Općine Blato kao i do sada te za
nedostajuću opremu vatrogasnog društva prema njegovom planu opremanja.

IV.

SKLONIŠTA I SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
1. Kako na području Općine još nema niti jedno izgrađeno sklonište osnovne zaštite
to će se nastojati predvidjeti njihova gradnja kod izgradnje velikih objekata.
2. Za «pomoćna skloništa» se ne predviđaju posebne aktivnosti i projekti osim ako to
neke izvanredne okolnosti ne budu zahtijevale.
3. Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi, (škole, vrtići,
sportske dvorane, stadioni i sl.) dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući
sustav uzbunjivanja građana, te ga povezati sa jedinstvenim Državnim centrom
112.
4. Treba istaknuti obavijest o telefonskom broju i znakove za uzbunjivanje na
vidljivom mjestu na svim javnim ustanovama i stambenim zgradama.
5. U suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje i korisnicima prostora
treba nadograditi i uvezati sustav uzbunjivanja.
6. provjeriti čujnost sirena na području naselja Blato.

V.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
1. Od udruga koje su od interesa za zaštitu i spašavanje na području
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Općine Blato djeluju:
- Lovačko društvo Jastreb
- Ribolovno društvo Pagar
- HGSS Orebić
- Crveni križ Korčula
- Klub dobrovoljnih davatelja krvi Blato
- HPD Spivnik.
2. Za navedene udruge sukladno podnesenim programima i razvojnim
projektima prihvatiti i financirati one koji pridonose materijalnotehničkom opremanju, osposobljavanju i usavršavanju kadrova na
području unapređenja zaštite i spašavanja.

VI.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVITE DJELATNOSTI
1. Definirati snage, raspoloživa materijalno tehnička sredstva i potrebe (za
dodatnom opremom, usavršavanjem, obukom, vježbama i sl.).
2. Utvrditi u proračunu sredstva za redovne službe i djelatnosti – sudionike u
sustavu zaštite i spašavanja (komunalni servis, vodoprivreda i sl.).

VII.

EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
U pravcu podizanja razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite,
postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete, potrebno je konstantno educirati
stanovništvo, te je tako potrebno:
- provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja,
- provođenje informiranja građana kroz rad institucija Općine,
- obilježavanje svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje,
- prezentacija rada redovnih snaga zaštite i spašavanja.

VIII.

FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno
je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje
operativnih snaga. Stoga će biti, u Proračunu Općine Blato, u skladu s ostalim
posebnim propisima, ugrađene slijedeće stavke:
DVD Blato
Crveni križ Korčula
Civilna zaštita

2017. godina – 360.000,00
2017. godina – 35.000,00
2017. godina – 7.000,00
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2018. godina – 8.000,00
2019. godina – 9.000,00
2017. godina - 5.000,00
407.000,00

KLASA: 021-05/16-02/44
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 21. prosinca 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
prof. Tonći Padovan, v.r.
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8) Temeljem članka 13.stavka 8. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) i članka 88.
Statuta Općine Blato (SG 5/09, 3/13 i 9/13 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Blato
na svojoj 25 sjednici održanoj dana 21. prosinca 2016. godine donosi
Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara Općine Blato za 2016. godinu
Općina Blato je po Godišnjem provedbenom planu u 2016. godini provela slijedeće radnje:
-

Na prevenciji prošle požarne sezone angažirana su 2 profesionalno uposlena vatrogasca i
13 sezonskih vatrogasaca u vremenu od 15. lipnja – 15. rujna 2016. godine.

-

Izrađena je karta gdje su ucrtani svi postojeći hidranti. Početkom lipnja DVD Blato i
djelatnici Vodovod d.o.o. Blato su pregledali hidrantsku mrežu na području Općine Blato i
otklonili postojeće kvarove. Pregledana je oprema i ispravnost hidranata i hidrantskih
ormarića postavljenih uz cestu od Karbuni do Vinačca na južnoj obali te od Naplovca do
Črnja Luke na sjevernoj obali.

-

Prilikom prijevoza opasnih tvari državnom cestom D118 u suradnji komunalnog redara i
policije vodilo se računa o odredbama Zakona o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07) i
Odluke o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari
javnim cestama (NN 15/10).

-

Sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara (NN26/03) Općina Blato je u postupku
izrade sastavljanja popisa šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu fizičkih osoba,

-

Isto tako u vremenu od 01.06. - 01.10. ustrojena je motriteljsko dojavna služba u suradnji
sa šumarijom Blato na osmatračnici Petrov vrh.

-

Kroz mjesec svibanj vršila se edukacija mještana putem obavijesti postavljenih na
oglasnim tablama i odgovarajućih znakova upozorenja na onim mjestima gdje je naročito
zabranjeno paljenje vatre. Upozoravanje pučanstva u vrijeme zabrane loženja na
otvorenom prostoru vršilo se i putem Radio Blata.

-

Općina Blato je donijela Odluku o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu
(SG 3/12). Pri spaljivanju otpada koje se vršilo do 1. lipnja u suradnji sa DVD Blato
osigurala se neophodna oprema i sredstva za gašenje po prijavama mještana.

-

Prosjeke na trasama dalekovoda na području Općine Blato redovito osiguravaju Hrvatske
šume u suradnji sa HEP – om.

-

U dogovoru sa Općinom Blato DVD Blato je izvršio košenje rubnih dijelova
nerazvrstanih puteva i protupožarne prosike s elementom ceste na području općine. U tu
svrhu je korišteno specijalno vozilo UNIMOG U 400 sa ugrađenom kranskom
rotacionom kosilicom.
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Općina Blato je za gore navedene aktivnosti osigurala 360.000,00 kn.

KLASA: 021-05/16-02/45
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 21. prosinca 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
prof. Tonći Padovan, v.r.
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9) Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), Procjene ugroženosti
od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Blato (SG 10/10) te članka 28. Statuta Općine
Blato (SG 5/09, 3/13 i 9/13 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Blato na svojoj 25.
sjednici održanoj dana 21. prosinca 2016. godine donijelo je
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara
Općine Blato za 2017. godinu
I.
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Blato za 2017. godinu (u
daljnjem tekstu Plan) donosi se radi unapređenja i boljeg planiranja zaštite od požara na
području Općine Blato.
II.
Ovim Planom određuje se prijedlog organizacijskih i tehničkih mjera nužnih za unapređenje
zaštite od požara na području Općine Blato, a sukladno činjeničnom stanju utvrđenom u
Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Blato.
III.
Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i početka
intervencije do lokaliziranja i gašenja požara potrebno je, sukladno pravilima vatrogasne
struke, kontinuirano raditi na povezivanju u jedinstveni sustav dojave požara ili nekog drugog
događaja, a u cilju što bržeg prosljeđivanja informacija. Potrebno je utvrditi nužan broj
stabilnih, mobilnih i prijenosnih radio uređaja za potrebe DVD Blato snaga te osigurati
učinkovit rad operativnog centra.
IV.
Odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03) i Pravilnika
o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) primjenjuju se za sve zahvate i izradu
dokumenata prostornog uređenja. Izuzetno je važno organizirano nadzirati dostupnost
vatrogasnim vozilima i vatrogascima do nadzemnih hidranata i vatrogasnih pristupa.
Podzemne hidrante, zatrpane različitim materijalima, potrebno je pronaći i osigurati
mogućnost njihova korištenja za potrebe gašenja požara, a u ulicama gdje je razmak između
vanjskih hidranata veći od propisanog potrebno je ugraditi nadzemne hidrante na propisanom
razmaku. Na mjestu podzemnih hidranata, prilikom rekonstrukcije mjesne vodovodne mreže,
ugraditi nadzemne hidrante, sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje
požara, te redovito ispirati vanjsku hidrantsku mrežu u cilju onemogućavanja začepljenja
hidranata. Potrebno je također kontrolirati tlak i količinu vode u vanjskoj hidrantskoj mreži za
gašenje požara najmanje jedan put godišnje.
V.

22. prosinca 2016. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 8

U cilju onemogućavanja nastanka i širenja požara osnovne preventivne mjere u planiranju
prostora trebaju, uz ostalo, sadržavati te zadovoljavati slijedeće uvjete:
 Utvrđivanje namjene prostora te temeljem prihvaćenih metoda za utvrđivanje požarnih
sektora unutar zona, utvrđivanje zona zaštite s požarnim zaprekama, odnosno
vatrogasnim pojasevima. Vatrogasni pojasevi mogu biti slobodni prostori gdje nije
dozvoljena gradnja (ulice, parkovi) te prirodne zapreke.
 U uvjetima smještaja i gradnje za svaku namjenu treba ugraditi mjere zaštite od požara
u vidu minimalnih udaljenosti između susjednih zgrada, uvjeta smještaja spremnika
ukapljenog naftnog plina i sl.
 Prilikom projektiranja i izvođenja treba primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti od
požara i posebnih propisa iz zakonske regulative oblasti zaštite od požara.
 U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti
udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u
obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala
građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar neće
prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina
požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 min., koji u slučaju da građevina ima
krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 min.)
nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste
vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod krovišta, koji mora biti od negorivog
materijala najmanje na dužini konzole.
 Osigurati vatrogasne prilaze do svih zona po planiranim javnim prometnim
površinama čime će biti omogućen pristup do svake građevne čestice. Kod
projektiranja internih prometnica obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji
imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u
skladu s odredbama posebnih propisa iz zakonske regulative u oblasti zaštite od
požara.
 Kod projektiranja građevina radi veće uniformiranosti u odabiru mjera zaštite od
požara, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera zaštite od požara
kao sastavnog dijela projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati numeričku
metodu TVRB 100 ili neku drugu opće priznatu metodu.
 Kod gradnje i projektiranja visokih objekata obvezno primijeniti Pravilnik o tehničkim
normativima za zaštitu visokih objekata od požara.
 Prilikom projektiranja ugostiteljskih objekata potrebno je poštivati i odredbe
Pravilnika o zaštiti ugostiteljskih objekata.
 Treba izgraditi Planom određene cjevovode za potrebne količine vode za gašenje
požara, a prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava obvezna je
izgradnja hidrantske mreže u skladu s odredbama posebnih propisa iz zakonske
regulative oblasti zaštite od požara.
 U slučaju planiranja skladišta i postrojenja zapaljivih tekućina i plinova, te eksploziva,
potrebno je pridržavati se pozitivnih hrvatskih propisa.
 Obvezno obratiti pažnju na to da se na mjestima i trasama kuda prolaze dalekovodi ne
dopusti gradnja objekata.
VI.
Prilikom prijevoza opasnih tvari cestovnim prometnicama na području Općine Blato potrebno
se strogo pridržavati Zakona o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07) i Odluke o određivanju
parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama (NN 114/12)
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kao i ostalih propisa o sigurnosti prometa na cestama. Potrebno je odrediti mjesta za
parkiranje i zaustavljanje vozila koje prevoze opasne tvari pri čemu treba izbjegavati naselja.

VII.
Sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara (NN 26/03) Općina Blato mora sastaviti popis
šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu fizičkih osoba, uz pripadajuće pregledne zemljovide i
po stupnjevima opasnosti od šumskog požara. Potrebno je planirati i ustrojiti službu
unutarnjeg nadzora za zaštitu od požara te motriteljsko-dojavnu službu kao i ustrojiti i
osposobiti interventnu skupinu šumskih radnika, a radi izgradnje protupožarnih prosjeka.
VIII.
U svrhu edukacije pučanstva i turista, a naročito školske djece, za što bolju i djelotvorniju
prevenciju nastanka šumskih požara tijekom cijele godine, a posebno tijekom mjeseca
svibnja, potrebno je pripremiti i provoditi različite promidžbene programe s ciljem prevencije
nastanka šumskih požara. Nužno je postaviti i odgovarajuće znakove upozorenja.
IX.
Poljoprivredno zemljište se mora obrađivati uz primjenu agrotehničkih mjera kojima se
propisuje njegovo korištenje na način da se ne umanjuje njegova vrijednost. Tijekom
korištenja poljoprivrednog zemljišta obavezno je uređivanje i održavanje rudina, živica i
međa, poljskih putova (po mogućnosti za prolaz vatrogasnih vozila) i kanala. Potrebno je
uklanjati suhe biljke nakon provedbe agrotehničkih mjera u trajnim nasadima najkasnije do 1.
svibnja tekuće godine te suhe biljne ostatke nakon berbe najkasnije u roku od 15 dana. Pri
spaljivanju otpada na području privatnih šuma i poljoprivrednog zemljišta potrebno je
osigurati neophodnu opremu i sredstva za gašenje.
X.
Prije početka požarne sezone vlasnici i korisnici zapuštenog poljoprivrednog zemljišta koje
graniči sa šumama dužni su čistiti od vegetacije rubni pojas, preoravanjem ili drukčije, u širini
od 5 metara. Prilikom sanacije opožarenih površina inzistira se na sadnji biljaka pirofobnih
svojstava te zamjena četinjača autohtonim pionirskim listačama.
XI.
Prosjeke na trasama dalekovoda potrebno je redovito čistiti od niskog raslinja i to u širini od
25 metara ispod 110 kV, 10 metara ispod 35kV, a 5 metara ispod 10kV dalekovoda te sjeći
stabla koja bi mogla pasti na žice dalekovoda. Neizostavno je čišćenje posječenih ostataka
biljaka ispod dalekovoda.
XII.
Od izuzetne je važnosti kontinuirano, a posebice pred početak i tijekom požarne sezone,
održavati pojaseve uz nerazvrstane prometnice.
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XIII.
Za potrebe intervencija pripadnika DVD Blato, shodno financijskim mogućnostima, potrebno
je kontinuirano nabavljati opremu i sredstva namijenjena za vatrogasne intervencije. Nabavu
vatrogasne opreme i sredstava predlaže zapovjednik DVD Blato.
XIV.
Sredstva za provedbu Plana biti će osigurana u Proračunu Općine Blato za 2017. godinu.
XV.
Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Blato“.
KLASA: 021-05/16-02/46
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 21. prosinca 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
prof. Tonći Padovan, v.r.
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Informacije se primaju u tajništvu Općine Blato, telefoni 020/ 851-041, 851-141
telefax 020/851-241

