SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE BLATO
Broj: 8

Godina: XXVI

Blato, 27. prosinca 2018. Uprava i uredništvo:
godine
Općina Blato, Trg dr. Franje
Tuđmana 4
List izlazi po potrebi

Sadržaj
OPĆINSKO VIJEĆE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Blato za 2018. godinu;
Odluka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2018. godinu;
Proračun Općine Blato za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu;
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Blato za 2019. godinu;
Odluka o prihvaćanju Programa rada Općine Blato za 2019. godinu;
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Lučica;
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i Općinskih vijećnika izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Općine Blato
za 2019. godinu;
8. Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata;
9. Program rada Općinskog vijeća Općine Blato za 2019. godinu;
10. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Blato;
11. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Blato za 2019. godinu;
12. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara Općine Blato za 2018. godinu;
13. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2019. godinu;
14. Program rada Općinskog savjeta mladih Općine Blato za 2019. godinu.

OPĆINSKI NAČELNIK:
1. Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Općine Blato;
2. Pravilnik o kriterijima, obimu i načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova
javnog prijevoza učenika i studenata s mjestom prebivališta na području Općine
Blato.
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6)Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenja (NN 153/13, 65/17), članka 28.
Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 1/2018.), i nakon što je Načelnik donio
Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za
izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Lučica (KLASA: 350-02/18-01/1,
URBROJ: 2138/02-01-18-24, od 29. studenog 2018. godine), Općinsko vijeće Općine Blato je
na svojoj 12. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2018. godine donijelo
ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Lučica
I. PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovom odlukom utvrđuju se osnovna polazišta i ciljevi temeljem kojih će se izraditi i donijeti
Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Lučica (Službeni glasnik Općine Blato 3/11;
dalje: Plan).
(2) Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
infrastrukturu i zaštitu okoliša Općine Blato (dalje u tekstu: Nositelj).
(3) Koordinator izrade Izmjena i dopuna Plana ispred Nositelja je pročelnik Upravnog odjela za
komunalne djelatnosti, infrastrukturu i zaštitu okoliša Općine Blato.
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II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE
Članak 2.
(1) Odluku o izradi Izmjena i dopuna Plana donosi Općinsko vijeće Općine Blato sukladno
članku 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17; dalje: Zakon).
(2) Izmjene i dopuna Plana izradit će se i donijeti u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o sadržaju,
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova (NN 106/98., 39/04., 45/04. - ispravak i 163/04.) i ostalim važećim
propisima iz područja prostornog uređenja, kao i posebnim propisima.
(3) Uz navedeno, u stavku (2) ovog članka, sukladno članku 61. Zakona, temeljne polazne
podatke i odrednice za rješenja, odnosno izradu i donošenje predstavlja Prostorni plan uređenja
Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 3/03, 5/04, 3/07, 4/07, 7/07, 2/09, 7/13, 4/14 i
8/15).
III. RAZLOZI IZRADE (DONOŠENJA)
Članak 3.
(1) Osnovni razlozi za izradu izmjena i dopuna Plana su:
(a) usklađenje Plana sa: Zakonom, Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17; dalje: ZoG),
posebnim propisima donesenima i/ili izmijenjenima od donošenja Plana, zahtjevima
javnopravnih tijela koje će se prikupiti u tijeku izrade Plana, Prostornim planom uređenja
Općine Blato te Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije
(b) otklanjanje pojedinih neopravdanih ograničenja koja proizlaze iz prostorno-planskih rješenja
Plana, što posebice uključuje reviziju prometnog rješenja te s tim povezane izmjene
provedbenih odredbi, a koje otklanjanje je od interesa za Općinu.
IV. OBUHVAT
Članak 4.
(1) Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana.
(2) Temeljem infrastrukturnih rješenja (prometnica i slično) i/ili odgovarajuće topografskokatastarske geodetske podloge koja će se izraditi za potrebe izrade izmjena i dopuna Plana,
dopuštaju se opravdane manje korekcije granice obuhvata izmjena i dopuna Plana u vidu
kvalitativnog prenošenja granice obuhvata na novu podlogu i/ili uključivanja infrastrukturnih
rješenja u prostorno-planska rješenja izmjena i dopuna Plana.
V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU
Članak 5.
(1) Sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana glasi kako slijedi:
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(a) stanje u obuhvatu ocjenjuje se razmjerno povoljnim u svjetlu činjenice da se ne uočavaju
značajniji devastacijski, protuzakoniti ili slični negativni procesi odstupanja od rješenja i
odredbi Plana
(b) prostorni razvoj kakav je planiran u Planu ostvaruje se razmjerno sporim tempom;
(c) promjene Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije te Prostornog plana uređenja
Općine Blato od stupanja na snagu Plana, zatim promjene u različitim propisima, terminološke
prirode i/ili od utjecaja na detalje provedbenih odredbi, dovode do neusklađenosti te dvojbi oko
primjene pojedinih odredbi i rješenja Plana;
(d) ocjenjuje se kako bi izmjene i dopune Plana, u smislu odgovarajućih usklađenja te
djelomične revizija prostorne organizacije i urbanističkih parametara, mogle bitno doprinijeti
bržem, kvalitetno upravljanom, prostornom i općem razvoju unutar obuhvata Plana.
VI.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 6.
(1)
Ciljevi i programska polazišta koji se ovom Odlukom utvrđuju za izradu Plana su:
(a) izmjene i dopune Plana u svrhu usklađenja Plana sa: Zakonom, ZoG-om, posebnim
propisima donesenima i/ili izmijenjenima od donošenja Plana, sa zahtjevima javnopravnih tijela
koje će se prikupiti u tijeku izrade Izmjena i dopuna Plana, Prostornim planom uređenja Općine
Blato te Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije
(b) otklanjanje pojedinih neopravdanih ograničenja koja proizlaze iz prostorno-planskih rješenja
Plana, što posebice uključuje reviziju prometnog rješenja te s tim povezane izmjene
provedbenih odredbi, a koje otklanjanje je od interesa za Općinu.
VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA I STUDIJA I DRUGIH
DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U
SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA
Članak 7.
(1)
Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana izradit će se odgovarajuća katastarskotopografska geodetska podloga, a u izradi samih rješenja koristit će se raspoloživa
dokumentacija Nositelja.
(2)
Zahtjevi, podaci i smjernice koje će iz područja svog djelokruga dostaviti javnopravna
tijela određena posebnim propisima te drugi sudionici u izradi poimence određeni u članku 9.
ove Odluke smatrat će se sektorskim dokumentima u skladu s kojima će se izraditi planska
rješenja. U slučaju naknadne potrebe omogućuje se i izrada drugih potrebnih stručnih podloga.
VIII.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.
(1)

Stručno rješenje pribavit će se od jednog stručnog izrađivača.
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IX.
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA
DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISRNIKA
PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 9.
(1) Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima od kojih će se zatražiti dostava
zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) iz njihove nadležnosti
potrebnih za izradu u kontekstu planiranih ciljeva i programskih polazišta iz članka 6. ove
Odluke, a koja, temeljem tih propisa, sudjeluju u izradi i donošenju:
1. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE,
Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik
2. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Dubrovniku za područje Dubrovačko-neretvanske županije, Restićeva 7, 20 000 Dubrovnik
3. MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu,
Služba za vojne nekretnine i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV, 10 000 Zagreb
4. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za zaštitu prirode,
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
5. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Roberta
Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb;
6. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Dubrovnik,
Liechtensteinov put 31, 20000 Dubrovnik;
7. URED DRŽAVNE UPRAVE U DNŽ, Služba za gospodarstvo, (nadležna za poslove
šumarstva), Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik;
8. HRVATSKE VODE, VGO Split, Vukovarska 35, 21000 Split
9. HRVATSKE VODE, VGO Split - VGI Opuzen - "Neretva - Korčula", Trg Opuzenske bojne
5, 20355 Opuzen;
10. MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb
11. LUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Vukovarska 2, 20 000
Dubrovnik
12. MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Lučka kapetanija
Dubrovnik, Vukovarska 16, 20 000 Dubrovnik
(2) Popis drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana i od kojih će se zatražiti dostava
zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) iz područja njihove
nadležnosti potrebnih za izradu Plana u kontekstu članka 6. ove Odluke:
1. MUP – POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA, Odjel upravnih,
inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Dr. Ante Starčevića 13, 20000 Dubrovnik;
2. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje i
gradnju, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik;
3. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje i
gradnju – Ispostava u Vela Luci, Obala 3 br. 19, 20 270 Vela Luka;
4. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za komunalne poslove i
zaštitu okoliša, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
5. HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (HEP ODS) D.O.O., DP Elektrojug
Dubrovnik, Nikole Tesle 3, 20000 Dubrovnik;
6. HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (HEP ODS) D.O.O., DP Elektrojug
Dubrovnik, Pogonski ured Blato, Ulica 65 70, 20271 Blato
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7. NPKLM VODOVOD d.o.o., Put svetog Luke b.b., 20260 Korčula
8. VODOVOD d.o.o. Blato, 32. ulica 9/1, 20 271 Blato
9. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE,
Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik;
10. EKO d.o.o., Ulica 32/7, 20271 Blato
(3) Javnopravna tijela i drugi sudionici iz stavaka (1) i (2) ovog članka, bit će pisanim putem
obaviješteni o donošenju ove odluke sukladno članku 13. ove odluke.
Članak 10.
(1) Sukladno članku 88. Zakona, Nositelj izrade obavijestit će javnost odnosno sve
zainteresirane sudionike korisnike prostora o izradi izmjena i dopuna Plana kako slijedi:
a) objavom u dnevnom tisku,
b) objavom na mrežnim stranicama Općine Blato,
c) objavom na odgovarajućim mrežnim stranicama nadležnog tijela područne (regionalne)
samouprave,
d) kroz informacijski sustav prostornog uređenja odnosno na mrežnim stranicama Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja.
(2) U obavijesti iz stavka (1) ovog članka Nositelj će pozvati sve zainteresirane sudionike
korisnike prostora na dostavu prijedloga kako bi se predložila što kvalitetnija rješenja. Nositelj i
stručni izrađivač dužni su zaprimljene razmotriti, ali na zaprimljene prijedloge podnositeljima se
neće dostavljati pisani odgovor.
X. PLANIRANI ROK ZA IZRADU I ROK ZA PRIRPEMU ZAHTJEVA ZA IZRADU
IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA JAVNOPRAVNIH TIJELA

Članak 11.
(1) Utvrđuje se sljedeći osnovni tijek aktivnosti u izradi i donošenju izmjena i dopuna Plana
nakon objave i stupanja na snagu ove Odluke, odnosno odabira stručnog izrađivača:
(a) Nacrt prijedloga izradit će stručni izrađivač u roku od 60 radnih dana od pisane dostave
stručnom izrađivaču pristiglih zahtjeva za izradu zaprimljenih od javnopravnih tijela određenih
posebnim propisima, kao i drugih sudionika izrade, odgovarajuće topografsko-katastarske
geodetske podloge te ostalih podataka nužnih za ovu fazu izrade.
(b) Prijedlog izradit će stručni izrađivač u roku 10 radnih dana od dana dostave od strane
Nositelja zaključka o prihvaćanju nacrta prijedloga Plana kao prijedloga Plana za javnu
raspravu.
(c) Nacrt konačnog prijedloga izradit će stručni Izrađivač u suradnji s Nositeljem izrade u roku
15 radnih dana od dana dostave Izvješća o provedenoj javnoj raspravi.
(d) Konačni prijedlog izradit će stručni Izrađivač u roku 15 radnih dana od dostave zaključka
Nositelja o utvrđivanju konačnog prijedloga Plana.
(e) Izvornik izradit će stručni izrađivač u vidu uvezanog i ovjerenog elaborata sukladno
propisima u roku 15 radnih dana od dana stupanja na snagu Plana te dostave odluke o donošenju
Plana.
(2) Ukupno vrijeme izrade po navedenim fazama iznosi 115 radnih dana rada Izvršitelja. U faze
i rokove iz stavka (1) ovoga članka nije uračunato vrijeme verifikacije pojedinih faza od strane
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Nositelja, vrijeme trajanja javne rasprave i vrijeme potrebno za izradu izvješća o javnoj raspravi
te vrijeme potrebno za ishođenje potrebnih suglasnosti, mišljenja i očitovanja, na koje će se
odnositi zakonski rokovi i rokovi utvrđeni Odlukom, odnosno ugovorom o izradi izmjena i
dopuna Plana.
(3) Rok za dostavu zahtjeva za izradu izmjena i dopuna Plana javnopravnih tijela određenih
posebnim propisima iz članka 9., stavaka 1. i 2. ove odluke iznosi 15 kalendarskih dana. Isti je
rok određen i za dostavu prijedloga od strane drugih sudionika korisnika prostora iz članka 10.,
stavka 2. ove odluke.
XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 12.
(1) Sredstva za izradu Plana osigurat će se u proračunu Općine Blato za 2018. i 2019. godinu.
XII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
(1) U roku od 8 dana od dana objave Odluke u Službenom glasniku Općine Blato, Nositelj
izrade dužan:
(a) ovu odluku dostaviti Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10
000 Zagreb (u daljnjem tekstu: Zavod) i Zavodu za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske
županije, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik
(b) obavijestiti javnost o izradi sukladno članku 10. ove odluke
(c) dostaviti po jedan primjerak Odluke javnopravnim tijelima te drugim sudionicima u izradi
utvrđenim u članku 9. Odluke, s pozivom da mu u zadanom roku od dana dostave zahtjeve za
izradu sukladno člancima 90.-92. Zakona.
(2) Rok dostave zahtjeva, odnosno prijedloga, određen je člankom 11., stavkom (3) ove odluke.
Ako javnopravna tijela iz članka 9. ove odluke odnosno drugi zainteresirani sudionici iz članka
10. ove odluke ne dostave svoje zahtjeve u određenom roku, smatra se da zahtjeva nema.
(3) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Blato.

KLASA: 021-05/18-02/56
URBROJ: 2138/02-02/1-18-1
Blato, 12. prosinca 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Marija Bačić, dr. med., v.r.

