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1) Temeljem članka 35. stavak 1. točka 4. i 53. 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) i članka
28. Statuta Općine Blato (Sl. glasnik 5/09, 3/13 i 9/13- pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Blato na
svojoj 21. sjednici održanoj 24. lipnja 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Blato

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom ureñuje se ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine Blato (u daljnjem
tekstu: upravna tijela), te druga pitanja značajna za njihov rad.
Članak 2.
Upravna tijela čine upravni odjeli, a ustrojavaju se radi obavljanja upravnih, stručnih i drugih
poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Blato kao jedinice lokalne samouprave, kao i poslova
državne uprave koji su prenijeti na Općinu Blato, u skladu sa zakonom i drugim propisima.
Upravna tijela osnivaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova prema srodnosti,
ustrojstvenoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova te učinkovitog rukovoñenja i
odgovornosti u radu.
Članak 3.
Upravna tijela poslove iz svog djelokruga obavljaju u sjedištu Općine Blato.
Na zgradi u kojoj je sjedište upravnih tijela mora biti istaknuta ploča koja sadrži grb
Republike Hrvatske, naziv:”Republika Hrvatska”, Dubrovačko-neretvanska županija, Općina Blato,
naziv upravnog tijela, naziv niže ustrojstvene jedinice i sjedište.
Na ulaznim vratima ureda u kojima su smještena pojedina upravna tijela mora biti istaknut
natpis koji sadrži: grb Općine Blato, naziv Općina Blato, naziv upravnog tijela, naziv niže ustrojstvene
jedinice unutar tog upravnog tijela ukoliko je ustrojena, te ime i prezime službenika i naziv radnog
mjesta koje taj službenik obavlja u odnosnom uredu.
Članak 4.

Upravna tijela imaju svoj pečat koji sadrži grb Republike Hrvatske, naziv: “Republika
Hrvatska”, Dubrovačko-neretvanska županija, Općina Blato, naziv upravnog tijela i sjedište.
Zaglavlje akta upravnog tijela, uz navedeno u stavku 1. ovog članka, sadrži grb Općine Blato
(koji se stavlja ispred naziva Općina Blato), klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum
izrade akta.
II.

USTROJSTVO I DJELOKRUG UPRAVNIH TIJELA
Članak 5.
Za obavljanje poslova iz članka 2. ove Odluke ustrojavaju se slijedeći upravni odjeli:

1. Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti
skraćeni naziv: Upravni odjel za opće poslove
2. Upravni odjel za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za EU fondove
skraćeni naziv: Upravni odjel za proračun i financije,
3. Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu
okoliša
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skraćeni naziv: Upravni odjel za komunalne djelatnosti
U Upravnom odjelu za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti
ustrojava se niža ustrojstvena jedinica - Odjeljak za društvene djelatnosti.
Članak 6.
Djelokrug Upravnog odjela za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i
društvene djelatnosti:
1. upravni, stručni, savjetodavni, administrativni i tehnički poslovi za potrebe Općinskog
načelnika, zamjenika Općinskog načelnika, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela,
2. pravni nadzor nad prijedlozima odluka i drugih akata iz djelokruga rada svih upravnih tijela
Općine koje donose Općinsko vijeće ili Općinski načelnik,
3. poslovi tajništva,
4. imovinsko-pravni poslovi,
5. gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine Blato,
6. poslovi vezani za zakup javne površine,
7. suradnja s pravosudnim organima putem zastupanja Općine, izrade tužbi, žalbi, uknjižbe i dr.,
8. priprema i provoñenje postupka izvlaštenja,
9. koordinativni poslovi sa susjednim gradovima i općinama,
10. stručni poslovi za mjesne odbore,
11. protupožarna i civilna zaštita,
12. koncesije i koncesijska odobrenja,
13. izdavanje „Službenog glasnika Općine Blato“, ureñivanje web stranice Općine Blato, ostalo
informiranje sukladno zakonskim propisima, te odnosi s javnošću,
14. službenički odnosi u okviru Odjela,
15. voñenje pisarnice, pismohrane i arhive Općine Blato,
16. blagajnički poslovi,
17. administrativni poslovi vezani uz provedbu lokalnih izbora u domeni lokalne samouprave,
18. priprema materijala za sjednice koje saziva Općinski načelnik, predsjednik Općinskog vijeća
te predsjednici njihovih radnih tijela,
19. priprema i izrada prijedloga općih i drugih akata, te usklañivanje postojećih sa zakonom i drugim
propisima u okviru Odjela,
20. pritužbe i predstavke grañana, te ostvarivanje prava na pristup informacijama,
21. održavanje, popravak, nadzor i ureñenje prostora i opreme u vlasništvu Općine Blato,
22. organizacija priredaba i tehnička priprema svih kulturnih priredaba (Blatsko ljeto, Tjedan
Blata, Božićni i novogodišnji blagdani i dr.) u organizaciji Općine Blato,

23. sklapanje Ugovora o korištenju dvorane Doma kulture, Klavir sale i aule i nadzor nad
provedbom,
24. čišćenje prizemlja i I. kata zgrade,
25. obavljanje drugih poslova kada je to utvrñeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom
Općine Blato,
26. briga o djeci,
27. socijalna skrb,
28. primarna zdravstvena zaštita,
29. predškolski odgoj i osnovno obrazovanje,
30. kultura, tjelesna kultura i šport,
31. protokolarni poslovi i organizacija općinskih svečanosti,
32. suradnja s ustanovama i institucijama iz područja društvenih djelatnosti,
33. poslovi vezani uz rad Savjeta mladih,
34. izrada prijedloga općih akata, izvješća, programa i drugih dokumenata iz područja društvenih
djelatnosti prema posebnim propisima, te usklañivanje postojećih sa zakonom i drugim
propisima,
35. obavljanje drugih poslova po nalogu Općinskog načelnika.
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Odjeljak za društvene djelatnosti ustrojava se za obavljanje poslova navedenih u stavku 1. od
točke 26. do 35.
Članak 7.
Djelokrug Upravnog odjela za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata
za EU fondove:
1. izrada prijedloga općinskog proračuna, odluka o izvršavanju općinskog proračuna i godišnjeg
obračuna,
2. razrezuje općinske poreze i ostale naknade koje su u djelokrugu Odjela,
3. naplata prihoda općinskog proračuna i poduzimanje svih zakonskih postupaka za njihovu
pravovremenu naplatu,
4. prati ostvarenje proračuna i priprema analize i izvješća za potrebe Općinskog načelnika i
Općinskog vijeća,
5. osiguranje imovine i naknada štete,
6. knjigovodstvo općinskog proračuna i financijski nadzor,
7. voñenje računovodstva proračunskih korisnika,
8. stručni i upravni poslovi za Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
9. obračun plaća i sve analitičke evidencije, izvješća i statistička izvješća vezana za plaću,
10. priprema materijala za sjednice koje saziva Općinski načelnik, predsjednik Općinskog vijeća
te predsjednici njihovih radnih tijela,
11. službenički odnosi u okviru Odjela,
12. gospodarska i poduzetnička probematika,
13. zaštita potrošača,
14. izrada izvješća, programa i drugih dokumenata iz područja gospodarstva prema posebnim
propisima,
15. poslovi u svezi obveza jedinica lokalne samouprave iz oblasti radnog vremena trgovina,
16. nabavka uredskog materijala,
17. priprema i izrada prijedloga općih i drugih akata, te usklañivanje postojećih sa zakonom i drugim
propisima, koji su u djelokrugu Odjela,
18. priprema i izrada prijedloga za prijave projekata iz oblasti gospodarstva odreñenim institucijama
po pozivu ili natječaju odnosno kandidiranje projekata Općine Blato za financiranje iz sredstava
EU i drugih fondova,
19. obavljanje drugih poslova kada je to utvrñeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom
Općine Blato,
20. obavljanje drugih poslova po nalogu Općinskog načelnika.
Članak 8.
Djelokrug Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje
prostorom i zaštitu okoliša:
1. komunalno gospodarstvo,
2. prostorno i urbanističko planiranje,
3. ureñenje naselja i stanovanje,
4. zaštita i unapreñenje prirodnog okoliša,
5. izrada prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH i postupanje
po istom,
6. ureñenje prometa,
7. organiziranje i voñenje poslova javne nabave,
8. gradnja (ishoñenje lokacijskih dozvola, grañevinskih dozvola, potvrda na glavni projekt i drugih
akata sukladno posebnim propisima gdje je Općina Blato investitor ili nositelj projekta),
9. razrez komunalne naknade, i komunalnog doprinosa, te poduzimanje svih zakonskih postupaka za
njihovu pravovremenu naplatu,
10. poduzimanje svih zakonskih postupaka za pravovremenu naplatu općinskih poreza i naknada,
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11. naplata naknade za ureñenje voda,
12. imovinsko – pravni poslovi iz djelokruga Odjela,
13. donošenje Rješenja o naknadi i komunalnom doprinosu za nezakonito izgrañene grañevine,
14. izrada izvješća o naplati komunalne naknade i komunalnog doprinosa,
15. službenički odnosi u okviru Odjela,
16. priprema materijala za sjednice koje saziva Općinski načelnik, predsjednik Općinskog vijeća
te predsjednici njihovih radnih tijela,
17. priprema i prati izvršenje programa iz djelokruga Odjela,
18. priprema i izrada prijedloga općih i drugih akata, te usklañivanje postojećih sa zakonom i drugim
propisima, koji su u djelokrugu Odjela,
19. praćenje izvoñenja grañevinskih radova na nekretninama u vlasništvu Općine Blato i radova koji
se izvode na području općine Blato,
20. komunalno redarstvo,
21. održavanje motornih vozila u vlasništvu Općine Blato,
22. nabavka uredskog i drugog materijala,
23. obavljanje drugih poslova kada je to utvrñeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom
Općine Blato,
24. obavljanje drugih poslova po nalogu Općinskog načelnika.
Članak 9.
Ako odreñeni poslovi nisu obuhvaćeni ovom Odlukom isti će se obuhvatiti Pravilnikom o
unutarnjem redu.
Ako odreñeni upravni i stručni poslovi koji nisu obuhvaćeni ovom Odlukom budu posebnim
propisima stavljeni u obvezu jedinicama lokalne samouprave Općinski načelnik ovlašten je posebnom
odlukom odrediti koje će upravno tijelo iz ove Odluke preuzeti obavljanje tih poslova.
Članak 10.
Upravna tijela pripremaju nacrte prijedloga općih i drugih akata, analize, izvješća i druge
radne materijale za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika i njihova radna tijela, te u izvršavanju općih
akata donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i
pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom
upravnom tijelu Dubrovačko-neretvanske županije.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom
postupku i drugih propisa.

III.

UPRAVLJANJE UPRAVNIM TIJELIMA
Članak 11.

Radom Upravnih odjela upravljaju pročelnici.
Odjeljkom upravlja voditelj.
Pročelnike imenuje Općinski načelnik na temelju provedenog javnog natječaja, na neodreñeno
vrijeme, sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona.
Pročelnici Upravnih odjela neposredno su odgovorni Općinskom načelniku za zakonit,
pravilan i pravodoban rad, te za izvršavanje zadataka i poslova iz nadležnosti upravnog odjela.
IV.

UNUTARNJE USTROJSTVO UPRAVNIH TIJELA
Članak 12.

Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti
za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela, u skladu
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sa Statutom i ovom Odlukom, utvrñuju se Pravilnikom o unutarnjem redu kojeg donosi Općinski
načelnik.
Pravilnikom se može odrediti da službenici i namještenici na pojedinim administrativnim i
tehničkim poslovima obavljaju poslove za više upravnih tijela, kao i da pojedini službenik obavlja i
dio poslova drugog upravnog tijela, ukoliko za te poslove službenik ima odgovarajuću stručnu spremu
i struku, a sve u svrhu racionalnog korištenja raspoloživim brojem službenika i namještenika odnosno
racionalnog korištenja radnog vremena.
Članak 13.
Upravna tijela samostalna su u obavljanju poslova u okviru svog djelokruga i povjerenih im
zadaća, a odgovorna su Općinskom načelniku za stručnu utemeljenost podnesenih prijedloga i
provedenih radnji te za pravodobno i kvalitetno obavljanje poslova iz svog djelokruga.
Radi djelotvornijeg obavljanja poslova iz članka 2. ove Odluke upravna tijela dužna su
meñusobno surañivati.
Općinski načelnik osigurava uvjete za rad upravnih tijela, te usmjerava i nadzire njihov rad.
Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Općine Blato.
Članak 14.
Upravne, stručne i ostale poslove u upravnim tijelima obavljaju službenici i namještenici.
Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga upravnog tijela u kojem rade, a
namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih
tijela Općine Blato (Sl. gl. 8/10).
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine
Blato”.

KLASA: 021-05/16-02/15
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 24. lipnja 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
prof. Tonći Padovan, v.r.

5

27. lipnja 2016. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BLATO

Broj 4

2) Na temelju članka 45. stavka 9. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave („Narodne novine“, 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01,
107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15), točke IV.
Naputka o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenim za
financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka („Narodne novine“, broj 52/15) i
članka 28. Statuta Općine Blato (SG 5/09, 3/13 i 9/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Blato je na 21. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2016. godine donijelo
Odluku
o pristupanju sklapanju novog sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih
projekata od interesa za razvoj otoka Korčule i utvrñivanju kapitalnih projekata od
interesa za razvoj Općine Blato
1. Dana 3. siječnja 2002. godine sklopljen je Sporazum o zajedničkom financiranju
kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Korčule broj 09-I-70122/02-19 izmeñu
Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo, s jedne strane, i Grada Korčule, Općine
Vela Luka, Općine Blato, Općine Smokvica i Općine Lumbarda, s druge strane. Nadalje, 7.
srpnja 2010. godine, sklopljen je I. Dodatak Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih
projekata od interesa za razvoj otoka Korčule broj 09-I-70122/02-19-D1, izmeñu Ministarstva
mora, prometa i infrastrukture, s jedne strane, i Grada Korčule, Općine Vela Luka, Općine
Blato, Općine Smokvica i Općine Lumbarda, s druge strane.
2. Predmetnim Dodatkom 1. Sporazuma utvrñeni su slijedeći kapitalni projekti od
interesa za razvoj otoka Korčule, a koji se odnose i na Općinu Blato:
- izgradnja, rekonstrukcija i sanacija vodoopskrbnog sustava u Gradu Korčuli i
Općinama Lumbarda, Smokvica, Blato i Vela Luka, kojima upravlja NPKLM vodovod
Korčula i „Vodovod“ Blato
- rekonstrukcija sanacija i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u Gradu Korčuli
(Korčula, Žrnovska Banja i Račišće), Općini Lumbarda u Lumbardi, Općini Smokvica
(naselje Brna i Smokvica), Općini Blato (naselje Blato, Prižba i Prigradica), Općini Vela Luka
(naselje Vela Luka sa pripadajućim uvalama)
- sanacija postojećih deponija otpada na otoku Korčuli i izgradnja novog centralnog
deponija za sve općine i Grad Korčulu i reciklažnih dvorišta na prostoru Općine Vela Luka
- izrada prostorno-planske dokumentacije za Grad Korčulu i Općine Lumbarda,
Smokvica, Blato i Vela Luka
- izgradnja školske športske dvorane u Blatu
- rekonstrukcija Etnografskog muzeja u Blatu (Kaštel Arneri)
- rekonstrukcija, sanacija i izgradnja trajektnog pristaništa Dominče, gradske luke
Korčula, luke u Zavalatici, stare rive u Brni u Općini Smokvica, pristanište „Tatinje“ i mjesne
rive u Lumbardi, pristanište na otoku Vrniku-Grada Korčule, rive u Prigradici s lukobranom
Općina Blato, trajektno pristanište i stara riva u Vela Luci
- rekonstrukcija, izgradnja i sanacija nerazvrstanih cesta na otoku Korčuli (obilaznica
Vela Luka- Poplat), cesta Gršćica-Vinačac-Brna, cesta Pupnat-Kneže, cesta Vela LukaGradina-Privala, cesta Smokvica-Blaca, cesta Žrnovo-Žrnovska Banja, cesta Žrnovo-Zmija
brda-Lumbarda, obilaznica Lumbarde, izgradnja centralnog parkirališta u Gradu Korčuli,
istočna i zapadna zaobilaznica Korčule, cesta Gršćica-Karbuni, parkiralište u Brni
- izgradnja infrastrukture u gospodarskim zonama u Gradu Korčuli, Općinama Vela
Luci, Lumbardu Smokvici i Blatu
- ulaganje u objekte i opremu za potrebe protupožarne zaštite-nabava vozila
- rekonstrukcija muzejsko-galerijskog prostora u Blatu
- ulaganje u parkovnu infrastrukturu u Blatu
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- rekonstrukcija ceste Blato-Gršćica
- izgradnja športsko-rekreativnog centra Prižba
3. Općina Blato zajedno sa ostalim općinama na otoku Korčuli te Grad Korčula
pristupiti će sklapanju novog sporazuma s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova
Europske unije o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka, te
se u okviru utvrñivanja kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Korčule, a koji se
odnose na Općinu Blato, utvrñuju slijedeći kapitalni projekti koji se planiraju financirati iz
sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak:
- izgradnja, rekonstrukcija i sanacija vodoopskrbnog sustava u Općini Blato kojima
upravlja NPKLM vodovod d.o.o. Korčula i „Vodovod“ Blato.
- rekonstrukcija, sanacija i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u Općini Blato
- sanacija deponija komunalnog otpada „Sitnica“
- izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Blato
- izrada prostorno-planske dokumentacije za Općinu Blato
- izgradnja školske športske dvorane u Blatu
- rekonstrukcija Etnografskog muzeja u Blatu (kaštel Arneri)
- izgradnja, rekonstrukcija i sanacija riva i lukobrana u uvalama na području općine
Blato
- izgradnja, rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta na području općine Blato
- izgradnja, rekonstrukcija i sanacija komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni u
općini Blato
- ulaganje u objekte i opremu za potrebe protupožarne zaštite u općini Blato
- izrada projektne dokumentacije za značajne projekte Općine Blato
- rekonstrukcija muzejsko-galerijskog prostora u Blatu
- ulaganje u parkovnu infrastrukturu u Blatu
- rekonstrukcija ceste Blato-Gršćica
- izgradnja sportsko-rekreativnog centra Prižba
- izgradnja cestovne infrastrukture u općini Blato
- izgradnja i rekonstrukcija objekata turističke infrastrukture u općini Blato
- izgradnja i rekonstrukcija kulturnih objekata u općini Blato
- izgradnja i rekonstrukcija odgojno-obrazovnih ustanova u općini Blato
4. Ovlašćuje se općinski načelnik za poduzimanje svih potrebnih radnji i sklapanje
odgovarajućeg sporazuma s nadležnim Ministarstvom.
5. Ovlašćuje se općinski načelnik za potpisivanje posebnih ugovora o realizaciji
kapitalnih projekata definiranim budućim sporazumom o zajedničkom financiranju kapitalnih
projekata od interesa za razvoj otoka Korčule.
6. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Blato“.
KLASA: 021-05/16-02/16
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 24. lipnja 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK

Tonći Padovan,v.r.
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3) Na temelju članka 88. Statuta Općine Blato (SG 5/09, 3/13 i 9/13 – pročišćeni tekst)
i člamka 103. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) Općinsko vijeće
Općine Blato na svojoj 21. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2016. godine, donosi
Odluku
o ukidanju statusa javnog dobra
Članak 1.
Utvrñuje se da je na novonastaloj čest.zem.16637/748 k.o. Blato (nastala od čest.zem.
16637/238 k.o. Blato, u naravi okućnica u predjelu Črnja Luka) trajno prestala potreba
korištenja nerazvrstane ceste, te joj se ukida status javnog dobra u općoj uporabi, i sada
predstavlja neizgrañeno zemljište u vlasništvu Općine Blato.
Članak 2.
Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Dubrovniku,
Stalna služba u Korčuli, provest će u zemljišnim knjigama uknjižbu na način da će na
čest.zem. 16637/748 k.o. Blato, brisati uknjižbu općeg dobra sa organom upravljanja Općina
Blato i kao vlasnika iste upisati Općinu Blato, Trg dr.Franje Tuñmana 4, OIB 40097918961.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Blato“.
KLASA: 021-05/16-02/17
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 24. lipnja 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
prof. Tonći Padovan, v.r.
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4) Na temelju članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15), te članka 28. stavak 1. podstavak 8. Statuta Općine Blato (SG 5/09, 3/13 i 9/13 –
pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Blato na svojoj 21. sjednici održanoj 24. lipnja
2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o odobravanju otkupa zemljišta za izgradnju pretovarne stanice
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se otkup zemljišta za izgradnju pretovarne stanice kao dio projekta
sanacije i zatvaranja zajedničkog odlagališta komunalnog otpada „Sitnica“.
Općina Blato će, zajedno s Općinom Vela Luka, kupiti, svaka za 1/2 suvlasničkog dijela,
nekretnine označene čest.zem. 11567/2, 11567/3, 11567/4, 11567/5 K.O. Blato, a sukladno
projektnoj dokumentaciji koja će se izraditi.
Nekretnine su u naravi pašnjaci u predjelu „Sitnica“, a kupoprodajna cijena odreñena
procjenom zemljišta u predjelu Sitnica je 22 kn/m2 odnosno za 7114 m2 ukupno 156.508,00
kn (slovima: stopedesetšesttisućapetstotinaosam kuna).
Članak 2.
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se u Proračunu Općine Blato.
Članak 3.
Zadužuje se Općinski načelnik za potpisivanje kupoprodajnih ugovora.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Blato».

KLASA: 021-05/16-02/18
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 24. lipnja 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
prof. Tonći Padovan, v.r.
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5) Na temelju članka 6. stavka 6. i članka 42. stavka 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji
poslovnoga prostora (NN 125/11 i 64/15), članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i
137/15) i članka 28. Statuta Općine Blato (Sl. glasnik 5/09, 3/13 i 9/13- pročišćeni tekst), Općinsko
vijeće Blato na svojoj 21. sjednici održanoj 24. lipnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Blato

Članak 1.
U Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Blato (Sl. glasnik 4/14 i
7/15) u članku 43. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Nadzor nad korištenjem poslovnog prostora, odnosno koristi li se poslovni prostor u skladu sa
zaključenim ugovorom o zakupu poslovnog prostora provodi Upravni odjel za opće poslove,
upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti“.
Članak 2.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu
Općine Blato stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Blato“.

KLASA: 021-05/16-02/19
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 24. lipnja 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
prof. Tonći Padovan, v.r.
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«EKO» društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Blato, 32.
ulica 7
6) Na svojoj 21. sjednici održanoj 24. lipnja 2016. godine u Blatu, Skupština Društva
(Općinsko vijeće Blato) temeljem članka 10. stavak 1. podstavak 6. Izjave o osnivanju
«EKO» društva za obavljanje komunalnih djelatnosti s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)
Blato donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju «EKO» društvo za obavljanje komunalnih
djelatnosti s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) Blato
Članak 1.
U Izjavi o osnivanju «EKO» društva za obavljanje komunalnih djelatnosti s ograničenom
odgovornošću (d.o.o.) Blato od 29. travnja 1998. godine u članku 4. brišu se slijedeće
djelatnosti:
•
•

vršenje manjih grañevinskih radova,
upravljanje sa zajedničkim prostorima u zgradama, prema Zakonu o vlasništvu,

a dodaju se slijedeće djelatnosti:
•
•
•
•
•
•

poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina,
projektiranje i grañenje grañevina te stručni nadzor grañenja,
elektroinstalacijski radovi,
djelatnost čišćenja poslovnih i stambenih objekata,
sječa drva,
uslužne djelatnosti ureñenja i održavanja krajolika.
Članak 2.

Zadužuje se direktor EKO d.o.o. Blato Marino Sardelić, dr.vet.med. izvršiti izmjenu Izjave u
Sudskom registru.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Blato».
KLASA: 021-05/16-02/20
URBROJ: 2138/02-02/1-16-1
Blato, 24. lipnja 2016. godine
Skupština Društva
Predsjednik
prof. Tonći Padovan,v.r.
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Izdaje Općina Blato – glavna i odgovorna urednica Antonela Šeparović
Informacije se primaju u tajništvu Općine Blato, telefoni 020/ 851-041, 851-141
telefax 020/851-241
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