SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE MUĆ
MUĆ, 05.veljače 2015.

GODINA XX

BROJ 01/2015

OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 9. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine broj: 86/08 i 61/11) i članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj:
3/2013 i 5/2013), te članka 13. Pravilnika o poslovanju (unutarnjem redu) Vlastitog pogona Općinski načelnik
Općine Muć dana 7. siječnja 2015. godine, donosi
PLAN PRIJMA
u Jedinstveni upravni odjel Općine Muć i Vlastiti pogon
za 2015. godinu
Članak 1.
Plan prijma donosi se za Jedinstveni upravni odjel Općine Muć i Vlastiti pogon.
Plan Prijma utvrđuje se za 2015. godinu (kratkoročni plan).
Članak 2.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Muć te u Vlastitom
pogonu, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, te potreban broj vježbenika u 2015.
godini utvrđuje se u Tabeli koja je sastavni dio ovog Plana.

Red.br.

1.
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Članak 3.
Revizija potreba popunjavanja može se napraviti jednom godišnje ukoliko se utvrdi da nije proveden postupak
popunjavanja radnih mjesta.
Izmjene i dopune Plana moguće je donijeti ukoliko se ukaže potreba za istima, a na obrazloženi prijedlog
Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela odnosno Upravitelja Vlastitog pogona.
Članak 4.
Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta se popunjavaju javnim natječajem ili premještajem, a radna
mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme popunjavaju se putem oglasa.
Članak 5.
Plan prijma stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Muć.
KLASA: 022-05/15-01/01
URBROJ: 2180/02-02-15-1
Donji Muć, 7. siječnja 2015. godine.
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Na temelju članka 14. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ br. 143/12), članka 44. Statuta Općine Muć
(„Službeni glasnik Općine Muć“ broj:03/13 i 05/13), Općinski načelnik Općine Muć, dana 23.siječnja 2014.
godine, donio je
ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu
koncesija na području Općine Muć
Članak 1.
Imenuje se Stručno povjerenstvao za dodjelu koncesija na području Općine Muć, u sastavu:
1. Kristina Dragin Jelić, dipl.iur. - predsjednik Povjerenstva,
2. Ana-Marija Jukić - član Povjerenstva,
3. Matija Duvnjak - član Povjerenstva,
Članak 2.
Zadaci Stručnog povjerenstva za koncesiju su:
pomoć davatelju koncesije pri pripremi potrebnih analiza i/ili studija opravdanosti davanja koncesije,pri
pripremi i izradi uvjeta i dokumentacije za nadmetanje, pravila i uvjeta za ocjenu ponuditelja i primljenih
ponuda te kriterija za odabir ponude,
analiza projektnog prijedloga koncesije radi utvrđivanja radi li se o projektu javno-privatnog partnerstva, kako
je određen propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo,
pregled i ocjena pristiglih ponuda,
utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili prijedloga odluke o
poništenju postupka davanja koncesije, i obrazloženje tih prijedloga,
obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje
općeg ili drugog dobra, te
obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Muć“.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

KLASA: 022-05/15-01/02
URBROJ: 2180/02-02-15-1
Donji Muć, 23. siječnja 2015. godine.

Temeljem članka 6. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik općine
Muć, 01/14), i čl. 44. Statuta općine Muć (Službeni glasnik općine Muć 3/13, 5/13), Općinski načelnik, Filip
Stupalo, dana 12.siječnja 2015. godine, donosi
ODLUKU
početku postupka nabave bagatelne vrijednosti
radova na rekonstrukciji i dogradnji poslovne građevine
(poslovni prostor i dječji vrtić Neorić)
Članak 1.
Općina Muć,Donji Muć 254,21203 Donji Muć,kao javni naručitelj,donosi ovu Odluku o početku postupka
nabave bagatelne vrijednosti,ev.br. BAG-01/15.
Članak 2.
Predmet nabave su radovi na radovi rekonstrukcije i dogradnje poslovne građevine (poslovni prostor i dječji
vrtić Neorić).
Tehnička specifikacija određena je troškovnikom.
Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave je 495.000,00 kuna.
Članak 4.
Povjerenstvo za provedbu nabave je Ana-Marija Jukić, Matija Duvnjak, Zlatko Gligo.
Članak 5.
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Sukladno članku 18. Stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine 90/11, 83/13 i 143/13) naručitelj nije
obavezan provoditi postupke javne nabave za nabavu radova do 500.000,00 kuna.
Nabava će se provesti sukladno čl.7 Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti
(Službeni glasnik općine Muć, 01/14).
Općinski načelnik uputit će poziv za dostavu ponuda na 3 gospodarska subjekta i to:
K.A.M.d.o.o.PODSTRANA, Put Budeševa 4, 21312 Podstrana, Email:kambudimir@gmail.com
GRADNJA KRIŽIĆ d.o.o., Križine 1b,21312 Podstrana, Email:bkrizic1@gmail.com
DOLMEN d.o.o.,Pazdigradska 8, 21000 Split, Email:dolmen@st.t-com.hr
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Muć.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

Klasa: 361-02/15-01/01
Ur. broj: 2180/02-02-15-1
Donji Muć, 12.siječnja 2015.

Na temelju članka 12. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/13.) i članka 44. statuta Općine Muć
( „Službeni glasnik Općine Muć“ broj:03/13 i 05/13), Općinski načelnik Općine Muć, dana 24.siječnja
2015.godine, donio je

ANALIZU DAVANJA KONCESIJE
za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenje,odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih,
sabirnih i crnih jama na području Općine Muć
1. Opis predmeta koncesije: Predmet koncesije je obavljanje crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz
septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Muć .
2. Svrha i cilj koncesije: Svrha koncesije je osigurati redovito i kvalitetno obavljanje- crpljenje, odvoz i
zbrinjavanje fekalija iz septičkih,sabirnih i crnih jama na području Općine Muć koncesija se daje s ciljem da se
navedeni poslovi obavljaju profesionalno i što efikasnije.
3. Propisi koji se primjenjuju na davanje koncesije:
Koncesija se dodjeljuje na temelju odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj
36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09.,
153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12. i 94/13.), Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/13.) i
Odluke o komunalnim djelatnostima (Službeni glasnik Općine Muć ,broj 04/13,04/14) .
4. Tehnička analiza opravdanosti davanja koncesije:
Opis djelatnosti koja se daje u koncesiju te pružanje usluge koja je predmet koncesije.
Odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu kao komunalna djelatnost crpljenje, odvoz i zbrinjavanje
fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Muć. Koncesija se daje obzirom da je Općina
kao jedinca lokalne samouprave dužna osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti i javnost
rada, a naročito redovno i kvalitetno pružanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe.
5. Financijska i ekonomska opravdanost davanja koncesije:
Analiza troškova i koristi koncesije u odnosu na proračun davatelja koncesije.
Davatelj koncesije ima minimalne troškove vezano za davanje koncesije u odnosu na financijsku korist
koncesije. Naknada za koncesiju prihod je Proračuna Općine Muć. Navedeni prihod odnosno naknada za
koncesiju koristi se za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Muć.
Prihod Državnog proračuna proizlazi iz obveza koje plaćaju gospodarski subjekti (porez na dobit, porez na
dohodak, PDV-e, doprinosi i druga davanja).
6. Pravna analiza opravdanosti davanja koncesije:
Sukladno Planu davanja koncesije Općina Muć dužna je provesti postupak za davanje koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti crpljenje,odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih,sabirnih i crnih jama na području
Općine Muć. Koncesija se daje na rok od 4 godine.
7. Procijenjena vrijednost koncesije:
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Procijenjena vrijednost koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanje komunalne djelatnosti
crpljenje,odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih,sabirnih i crnih jama na području Općine Muć određuje se u
iznosu od 3.000,00 kuna godišnje. Za cijeli period trajanja koncesije (4 godine) za obavljanje komunalne
djelatnosti crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Muć
procijenjena vrijednost koncesije iznosi 12.000,00 kuna, odnosno 24.000,00 kuna za dvije koncesije.
Navedeni prihod Općina će koristiti za podmirenje troškova građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Muć, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture, za svaku godinu trajanja koncesije.
KLASA: 363-02/15-01/02
URBROJ: 2180/02-02-01
Donji Muć,24.siječnja 2015.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

Obrazloženje
Odlukom o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje obavljanje komunalne
djelatnosti crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Muć
imenovao je stručno povjerenstvo za koncesiju u sastavu: 1. Kristina Dragin Jelić, dipl. iur., predsjednik, 2.
Ana-Marija Jukić, član (ima važeći certifikat u području javne nabave), 3.Matija Duvnjak ,član.
Stručno povjerenstvo za koncesiju u skladu sa Zakonom o koncesijama ( „Narodne novine“ broj 143/13.) i
Odlukom o komunalnim djelatnostima sudjeluje u pripremi i provedbi postupka za davanje koncesije, između
ostalog surađuje s Davateljem koncesije pri izradi analiza davanja koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Muć.
Obzirom na naprijed navedeno predlaže se donošenje analiza davanja koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području
Općine Muć kao što je naprijed navedeno.
Pročelnica:
Kristina Dragin Jelić, dipl.iur.

Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13), čl.13.Pravilnika o provedbi postupka
nabave bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik općine Muć, 01/14) i članka 44. Statuta Općine Muć za
pripremu i provedbu postupka bagatelne nabave broj BAG-11/15,donosim
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
radove na rekonstrukciji i dogradnji poslovne građevine
(poslovni prostor i dječji vrtić Neorić)
Članak 1.
Općina Muć, Donji Muć, 21203 Donji Muć,OIB:20072764912 na temelju Odluke načelnika o početku postupka
nabave bagatelne vrijednosti zatražila je Pozivom za dostavu ponuda, nabavu bagatelne vrijednosti
procijenjene 495.000,00 kuna bez pdv-a,za radove na rekonstrukciji i dogradnji poslovne građevine (poslovni
prostor i dječji vrtić Neorić),evidencijski broj nabave BAG-01/15.
Članak 2.
Sukladno Odluci o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti, od dana 12.siječnja 2015., vrijednosti iz
čl.1.ove Odluke,pozivi su poslani na tri gospodarska subjekta,od kojih su pristigle ponude.
Članak 3.
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u provedenom postupku nabave bagatelne vrijednosti proveli su
postupak otvaranja i pregleda ponuda,nakon kojeg su predložili donošenje ove Odluke.
Članak 4.
Jedini prihvatljiv ponuditelj za radove na rekonstrukciji i dogradnji poslovne građevine (poslovni prostor i dječji
vrtić Neorić) obzirom na kriterije iz ponude, je
- K.A.M.d.o.o., Put Budeševa 4, 21312 Podstrana
s ponuđenim iznosom 492.931,90 kn bez PDV-a,a s PDV-om 616.164,87 kn
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Članak 5.
S ponuditeljem iz članka 4.ove Odluke sklopit će se Ugovor o ustupanju radova,u skladu sa zakonom i
uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

Klasa: 361-02/15-01/01
Ur. broj: 2180/02-02-15-8
Donji Muć, 22.siječnja 2015.

Temeljem članka 6.Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik
općine Muć, 01/14) i čl. 44. Statuta općine Muć (Službeni glasnik općine Muć 3/13, 5/13), Općinski načelnik,
Filip Stupalo, dana 05.veljače 2015. godine, donosi
ODLUKU
početku postupka nabave bagatelne vrijednosti
radovi na uređenju ulica u Donjem Muću na spoju sa D56
Članak 1.
Općina Muć,Donji Muć 254,21203 Donji Muć,kao javni naručitelj,donosi ovu Odluku o početku postupka
nabave bagatelne vrijednosti,ev.br. BAG-02/15.
Članak 2.
Predmet nabave su radovi na na uređenju ulica u Donjem Muću na spoju sa D56 . Tehnička specifikacija
određena je troškovnikom.
Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave je 300.000,00 kuna bez pdv-a.
Članak 4.
Povjerenstvo za provedbu nabave je Marko Abram mag.ing.aedif., Ana-Marija Jukić, Matija Duvnjak Općine
Muć.
Članak 5.
Sukladno članku 18. Stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine 90/11, 83/13 i 143/13) naručitelj nije
obavezan provoditi postupke javne nabave za nabavu radova do 500.000,00 kuna.
Nabava će se provesti sukladno čl.7 Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti (od
13.siječnja 2014.godine).
Općinski načelnik uputit će poziv za dostavu ponuda na 3 gospodarska subjekta i to:
HUMINA GRADNJA d.o.o.,Križine 7,21312 Podstrana,e-mail:huminagradnja@net.hr,
TRN d.o.o.,Trenkova 4,21000 Split,e-mail:ivan.rako@gmail.com
TEGRA obrt za graditeljstvo, Ulica Mile Gojsalića 73,21312 Podstrana, e-mail:mmijat70@net.hr
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Muć.
Klasa: 340-03/15-01/01
Ur. broj: 2180/02-02-15-1
Donji Muć, 05.veljače 2015.

OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

Sukladno odredbi članka 13. Pravilnika o uvjetima odabira i financiranja programa i projekata za zadovoljenje
javnih potreba na području Općine Muć (Sl. glasnik Općine Muć broj 08/2014) u postupku javnog
natječaja/poziva za sufinanciranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području Općine
Muć Općinski načelnik Općine Muć donosi
ODLUKU O ODABIRU PROGRAMA / PROJEKATA
ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE MUĆ
Članak 1.
Na temelju Prijedloga odluke o odabiru programa/projekata sastavljenog po Povjerenstvu za odabir
programa/projekata od 01.12.2014. godine te donesenog Programa javnih potreba u športu, kulturi i religiji
Općine Muć u 2015. godini (Sl. glasnik Općine Muć broj 10/2014), Općina Muć sufinancirati će slijedeće
programe/projekte korisnika/provoditelja programa/projekata:
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Naziv, sjedište, OIB
korisnika/provoditelja
programa/projekta
KUD BRANIMIR 888,
Gornji Muć, Bebići 2,
OIB: 75368979662

1.

KUD BAN NEORIĆ,
Neorić, Neorić bb,
OIB: 00279425174
MALONOGOMETNI KLUB
DALMACIJA – 2013.,
Sutina, Cesta Neorić 1,
OIB: 90673983250
KUD KOMAŠTRE,
Donje Ogorje, Rađe 3,
OIB: 63239223881

2.

3.

4.

Naziv programa/projekta

Odobreni iznos
sredstava za
sufinanciranje

Smotra folklora – Stara je
škrinja otvorena
Redovna djelatnost – škola
sviranja
Redovna djelatnost – škola
folklora
Večer folklora sv. Ante,
županijska smotra folklora i
večeri folklora
Ljetna malonogometna liga
Općine Muć

60.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00

Natjecanja

5.000,00

Dernek sv. Jure

5.000,00

Božićni koncert

5.000,00

Članak 2.
S odabranim korisnicima Općina Muć zaključit će ugovor o sufinanciranju, kojim će se pobliže urediti
međusobna prava i obveze korisnika i Općine Muć.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
KLASA: 022-05/15-01/03
URBROJ: 2180/02-02-15-1
Donji Muć, 05.veljače 2015. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

Na temelju članka 26. stavka 4. Zakona o vatrogastvu (NN broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04
174/04,38/09,80/10) i članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik općine Muć broj 03/13 i 05/13),
Općinski načelnik Općine Muć, donosi
ODLUKU
o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima kada sudjeluju
u vatrogasnim intervencijama
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuje visina i uvjeti za dobivanje naknade za dobrovoljne vatrogasce koji nisu u radnom
odnosu kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na području Općine Muć.
Članak 2.
Visina naknade u smislu članka 1. ove Odluke odredit će se na temelju službenog i javno dostupnog podatka
o prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj, a iznos kojeg je posljednjeg prije obračuna naknade objavio
Državni zavod za statistiku.
Članak 3.
Pravo na isplatu naknade iz članka 2. ove Odluke ima dobrovoljni vatrogasac koji nije u radnom odnosu pod
uvjetom:
da mu matično dobrovoljno vatrogasno društvo u pisanom obliku potvrdi kada je, gdje i koliko sati sudjelovao
u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Muć,uz supotpis zapovjednika Vatrogasne zajednice
da u preslici priloži iskaznicu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, tj. uvjerenje iste službe ili drugi dokaz iz
kojeg je vidljivo da je u vrijeme sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji imao status nezaposlene osobe,
da priloži uvjerenje nadležne škole, odnosno visokog učilišta kao dokaz da se u vrijeme sudjelovanja u
vatrogasnoj intervenciji nalazio na redovnom školovanju, odnosno redovnom studiranju, ukoliko se radi o
učeniku, odnosno studentu.

6

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MUĆ

BROJ 01/2015

05.veljače 2015.

Članak 4.
Isplata naknade u smislu ove Odluke vršit će se iz Proračuna Općine na teret sredstava planiranih za
financiranje vatrogastva.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Muć“.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

KLASA: 022-05/15-01/04
URBROJ: 2180/02-02-15-1
Donji Muć, 05.veljače 2015. godine.

Temeljem članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj: 03/2013, 05/2013), Općinski
načelnik Općine Muć donosi
ODLUKA O
PROCEDURI OBRAČUNA I NAPLATE DOSPJELIH
POTRAŽIVANJA OPĆINE MUĆ
Članak 1.
Ovim aktom utvrđuje se procedura obračuna i naplate s vih dospjelih nenaplaćenih potraživanja u Općini
Muć, osim ako posebnim propisom nije drugačije utvrđeno.
Članak 2.
Postupak obračuna i naplate dospjelih nenaplaćeni potraživanja vrši se po slijedećoj proceduri:
RED.BR.
1.

2.

3.

4.

AKTIVNOST

IZVRŠENJE

Prikupljanje podataka
potrebnih za izdavanje
rješenja / računa

Referent za
Tijekom
komunalne prihode, godine
Komunalni redar

Izdavanje rješenja
komunalne naknade,
komunalnog doprinosa,
naknade za zadržavanje,
grobne naknade, vodne
naknade i dr. / računa

Referent za
Tijekom
komunalne prihode/ godine
Komunalni redar

7
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Rješenja, računi

Provjera svojstva izvršnosti
Referent za
Najkasnije 30 dana Rješenje, povratnica
rješenja komunalne naknade, komunalne prihode/ nakon izdavanja
odnosno dostavnica,
komunalnog doprinosa,
Komunalni redar
rješenja i računa račun
grobne naknade, vodne
naknade i dr. / provjera
dospijeća računa
Izdavanje uplatnica za
komunalnu naknadu,
komunalni doprinos,
grobnu naknadu, vodnu
naknadu, zakup polj. zem.,
sakupljanje i odvoz otpada
i dr.

Referent za
komunalne
prihode

Unos podataka u sustav

Referent za
Dnevno
komunalne prihode/
Viši referent za
računovod.

Kontrola točnosti
podataka

Referent za
Mjesečno
komunalne prihode

5.

6.

ROK

Tijekom
godine

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MUĆ
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kartice
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7.

Praćenje naplate prihoda
(analitika)

05.veljače 2015.
Viši referent za
računovod.,
Referent za
komunal. prihode

Provjera aktivnosti dužnika Referent za
pravne osobe, izlistavanje
komunal. prihode
opomena,
po potrebi prijava tražbine u
stečajnom postupku

8.

9.

Provjera postupanja po
Referent za
opomeni, u slučaju nenaplate komunal. prihode
šalje se druga opomena

10.

Provjera postupanja po
Referent za
drugoj opomeni, u slučaju
komunal. prihode
nenaplate šalje se opomena
pred ovrhu

11.

Ovrha-prisilna naplata
potraživanja

dnevno

Izvadak po
poslovnom
računu,blagajnički
izvještaj-uplatnice

Sukcesivno
Opomene, prijava
tijekom godine – tražbine u stečajnom
pravne osobe
postupku
svaka 3 mjeseca, a
fizičke svakih 6
mjeseci
30 dana nakon
Opomene
slanja opomene

30 dana nakon
slanja druge
opomene

Referent za
Tijekom
komunalne prihode godine

Opomena pred ovrhu
s povratnicom

Rješenja o ovrsi /
Ovršni prijedlozi

Članak 3.
Ukoliko dužnik izjavi prigovor na opomenu, referent za komunalne prihode valja utvrditi je li prigovor osnovan
– prigovor zastare ili prigovor kompenzacije će se uzeti u obzir te će se dužniku poslati nova opomena sa
usklađenim stanjem dugovanja (za ostatak duga) obzirom na prigovor zastare odnosno kompenzacije ili će se
otpisati dugovanje ukoliko je zastarom odnosno kompenzacijom u cijelosti zatvoreno dugovanje.
Ukoliko se prigovorom dužnik poziva na izjavljenu žalbu protiv dostavljenog mu upravnog akta - rješenja,
referent za komunalne prihode provjerit će je li po žalbi postupljeno u skladu s odedbama Zakona o općem
upravnom postupku, pa postupiti sukladno istome, a do konačnog rješenja predmeta deaktivirati zaduživanje
Članak 4.
Redovito praćenje naplate
Redovitim i ažurnim knjiženjem naplate općinskih prihoda omogućuje se lakše i točnije praćenje naplate i
utvrđivanje otvorenih potraživanja. S većim dužnicima i onima čiji se dugovi odnose na dulje vremensko
razdoblje potrebno je uskladiti salda.
Izdavanje opomena
Uvodi se redoviti sustav opominjanja po osnovi općinskih prihoda (komunalna naknada, komunalni doprinos,
grobna naknada, vodna naknada, sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, najam/zakup prostora, prihod od
prodaje nekretnina u vlasništvu općine, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru, zakup poljoprivrednog zemljišta, koncesijska naknada i dr.), koje određeni dužnik ima prema Općini.
Opomene za pravne osobe izlistavaju se svaka tri mjeseca, a za fizičke (i obrte) svakih šest mjeseci.
Kriterij za izlist opomena je dospijeće.
U roku narednih 30 dana nadzire se naplata prihoda po opomenama.
Nakon druge neuspješne opomene, šalje se opomena pred ovrhu s povratnicom.
Članak 5.
Ovrhe
Nakon što u roku u 30 dana nije naplaćen dug za koji je poslana opomena pred ovrhu, izdaju se rješenja o
ovrsi / ovršni prijedlozi za sve dužnike, osim onih koji su eventualno s općinskim načelnikom sklopili
nagodbu o obročnoj otplati duga (koja je ovjerena kod javnog bilježnika uz ovjerenu zadužnicu kao jamstvo
za sigurnu naplatu potraživanja).
Ukoliko u roku od 8 dana od primitka rješenja o ovrsi ne bude podmiren dug po ovrsi, poduzet će se
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postupak prisilne naplate potraživanja putem FINE.
Ukoliko FINA dostavi obavijest da naplata po rješenju o ovrsi nije moguća, službenici koji vode ovršni
predmet uputiti će podnesak nadležnom sudu i predložiti osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem
založnog prava na nekretnini ili dopis MUP-u radi zabilježbe zabrane otuđenja vozila dužnika, uz koji prilažu
izvršno rješenje o ovrsi.
Ovrha se može provesti na svoj raspoloživoj imovini ovršenika.
RED.BR.
1.
1.

2.

AKTIVNOST

IZVRŠENJE

Utvrđivanje
knjigovodstvenog
stanja dužnika i
eventualno usklađivanje
stanja po prigovoru
zastare ili kompenzacije

Referent za
komunalne prihode/
Viši referent za
računovod.

Kompletiranje
priloga- vjerodostojna
(račun) ili ovršna
isprava (rješenje o
komunalnoj naknadi i
dr.)

Referent za
komunalne prihode

Knjigovodstvena
kartica ili računi,
obračun kamata,
Rješenje o
komunalnoj naknadi i
dr.

Pročelnik JUO

Štambilj

Klauzula izvršnosti
rješenja

3.

Pregled i odobrenje
Pokretanja
postupka ovrhe
Izrada rješenja o
ovrsi / ovršnog prijedloga

4.

5.

ROK

POPRATNI DOK.

Pokretanje postupka prisilne
naplate pravovremeno,
odnosno treba paziti da ne
dođe do zastare potraživanja
– 30 dana nakon slanja
opomene pred ovrhu

Općinski
načelnik
Referent za
komunalne prihode

Najviše tri dana nakon
pokretanja postupka

Rješenje o ovrsi /
Ovršni prijedlog

Ovjera i potpis
Pročelnik JUO /
rješenja o ovrsi /ovršnog Općinski načelnik
prijedloga

6.

Dostava rješenja o ovrsi Administrativni
ovršeniku preporučeno sa referent
povratnicom / dostava
ovršnog prijedloga
javnom bilježniku
preporučeno
Provjera postupanja
Referent za komunal. Nakon petnaest dana od
ovršenika po rješenju,
prihode, Pročelnik JUO slanja rješenja o ovrsi
provjera izvršnosti
rješenja o ovrsi, stavljanje
klauzule izvršnosti,
odnosno provjera
pravomoćnosti rješenja o
ovrsi izdanog od j. bilj.
bilježnika

7.

8.

9.

10.

11.
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Štambilj

Dostava rješenja o ovrsi
po izvršnosti na naplatu
FINI / na sud radi
zasnivanja založnog
prava ili MUP-u radi
zabilježbe zabrane
otuđenja
Uspješno naplaćeni
predmeti se arhiviraju

Referent za
komunalne prihode,
Pročelnik JUO,
administrativni referent

Rješenje o ovrsi

Administrativni referent

Cjelokupna
dokumentacija prisilne
naplate

Priprema prijedloga za
otpis spornih dugovanja

Viši referent za
Tijekom godine, najkasnije do Evidencija spornih
računovod., Referent 31.studenog tekuće godine
potraživanja
za komunalne prihode

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MUĆ

Članak 6.
Potraživanja za koja utvrde da su iz bilo kojeg razloga sporna te da je neizvjesna njihova naplata, Referent za
komunalne prihode i Viši referent za računovodstvo tijekom godine unose u Evidencije spornih potraživanja,
uz napomenu o kojoj se spornoj okolnosti radi (npr. obveznik je umro, a nasljednika nema, obveznik pravna
osoba je brisan iz registra, krivo zaduživanje, apsolutna zastara i sl.).
Evidencije spornih potraživanja s napomenama Referent za komunalne prihode i Viši referent za
računovodstvo dostavljaju Pročelniku Jedinstevnog upravnog odjela najkasnije do 30. studenog tekuće godine
za svaku godinu sa prijedlogom za otpis istih.

Potraživanja po prijedlogu iz prethodnog stavka otpisuje Općinsko vijeće.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Muć.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izradi procedure naplate potraživanja (Sl. glasnik
Općine Muć broj: 2/2012).
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

KLASA: 022-05/15-01/05
URBROJ: 2180/02-02-15-1
Donji Muć,05.veljače 2015. godine.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne Novine" broj 90/11., 83/13. i 143/13.) i članka 44. Statuta Općine
Muć ("Službeni glasnik Općine Muć", broj 3/13 i 5/13.), Općinski načelnik općine Muć, dana 15.siječnja 2015.godine,
donosi
PLAN NABAVE
roba, radova i usluga za 2015.godinu
Članak 1.
Plan nabave odnosi se na nabavu usluga i robe iznad 200.000,00 kuna i radova iznad 500.000,00 kuna (bez PDV-a)
(javna nabava) i nabavu usluga i robe od 20.000,00 do 200.000,00 kuna i radova od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna
(bez PDV-a) (bagatelna nabava), kako slijedi:
Nabava usluga i robe od 20.000,00 do 200.000,00 kuna i radova od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna (bez PDV-a)
–BAGATELNA NABAVA
R.br.

Osnovni Predmet nabave
račun

1

2

Planirana
vrijednost
u 2014.g.
(s PDVom)
4

3

Procijenjen Evidenc.bro Postupak Ugovor o Planirani Planirano
a vrijednost j
nabave jav.nabavi/ početak trajanje
u 2014.g.
okvirni
postupka ugovora o
(bez PDV-a)
sporazum
jav.nabavi/okvir
nog sporazuma
5
6
7
8
9
10

Rashodi za materijal i energiju
32211 Uredski materijal
32234 Rashodi za benzin
32252 Auto gume i sitni inventar

30.000

24.000

bagatelna

140.000

112.000

bagatelna

26.000
160.000 BAG-02/15

bagatelna

32.500

32321 Tekuće inv.održavanje
građ.objekata
32323 Tekuće inv.odžavanje prijev.sred.
Rashodi za usluge

200.000

bagatelna

42.000

33.600

bagatelna

Usluge telefona, internet,faxa
Usluge pošte

35.000
30.000

28.000
24.000

bagatelna
bagatelna

32341

Opskrba vodom

50.000

40.000

bagatelna

32343

Dezinfekcija,dezinsekcija

50.000

40.000

bagatelna

32375

Geodetsko katastarske usluge

40.000

32.000

bagatelna

32379

Usluge nadzora

122.000

97.600

bagatelna

32398

Naknada za energy..usl.,mrežarina

215.000

172.000

bagatelna

32389

Računalne usluge

35.000

28.000

bagatelna

32931

Usluge reprezentacije

65.000

52.000

bagatelna

32311
32313
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Građevinski objekti
42123

Izgradnja dječjeg vrtića u Neoriću

600.000

42139

Izgradnja poljskih i šumskih putova

100.000

80.000

bagatelna

42131
42144

Izgradnja cesta
Energetski i komunik.vodovi

600.000
210.000

480.000
168.000

bagatelna
bagatelna

42147

150.000

120.000

bagatelna

42141

Izgradnja javne rasvjete na pod.
općine
Oborinska i fekalna odvodnja Prisike

60.000

48.000

bagatelna

42641

Projektna dokumentacija

325.000

160.000

bagatelna

42149

Izgradnja groblja

300.000

240.000

bagatelna

42149

Javne površine

39.400

31.520

bagatelna

480.000 BAG-01/15 bagatelna

I.kvartal do 31.12.

Postrojenje i oprema
42273

Nemat.priz.imovina

50.000

bagatelna

Nabava usluga i robe iznad 200.000,00 kuna i radova iznad 500.000,00 kuna (bez PDV-a) –JAVNA NABAVA MALE VRIJEDNOSTI
Osnovni Predmet nabave
Planirana Procijenjen Evidenc.bro Postupak Ugovor o Planirani Planirano
R.br.
račun
vrijednost a vrijednost j
nabave jav.nabavi/ početak trajanje
u 2014.g. u 2014.g.
okvirni
postupka ugovora o
(s PDV(bez PDV-a)
sporazum
jav.nabavi/okvir
om)
nog sporazuma
1
2
4
5
6
7
8
9
10
3
3223

Električna energija

42149

Izgradnja
nesp.građ.objekata(nogostup)

300.000

240.000 E-MV-01/15

1.000.000

800.000 E-MV-02/15

Otvoreni Ugovor
postupak
Otvoreni Ugovor
postupak

I.kvartal

1 godina

II.kvartal

Članak 2.
Poslove u svezi s pripremom i provedbom postupaka bagatelne nabave i nabave malih vrijednosti obavljaju
ovlašteni predstavnici Općine Muć temeljem odluke Općinskog načelnika.
Članak 3.
Plan nabave se u slučaju potrebe može mijenjati i dopunjavati, a sve
izmjene i dopune će se vidljivo označiti.
Članak 4.
Ovaj Plan nabave roba, radova i usluga stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine
Muć te internetskim stranicama Općine Muć.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

KLASA: 406-01/15-01/01
URBROJ: 2180/02-02-15-1
Donji Muć,15.siječnja 2015. godine.
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Izdavač: Općina Muć, Donji Muć 254, 21203 Donji Muć
Glavni i odgovorni urednik: Općinski načelnik,
tel:652-237,652-225,fax:652-214,e-mail:opcina-muc@st.t-com .hr; Izlazi po potebi
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