SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE MUĆ
MUĆ, 10.ožujka 2016.

GODINA XX

BROJ 01/2016

Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 03/13 i 5/13), Općinsko vijeće na 20. sjednici
održanoj dana 08. ožujka 2016. godine usvaja:
Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od
01.srpnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine
1.Usvaja se Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. srpnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine.
2.Ovo Izvješće o radu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“.
KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ:2180/02-01-16-3
Donji Muć, 08. ožujka 2016. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Jeličić

Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 03/13 i 5/13), Općinsko vijeće na 20. sjednici
održanoj dana 08. ožujka 2016. godine prihvaća:
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Muć za 2015. godinu
1.
2.

Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu.
Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“.

KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ:2180/02-01-16-4
Donji Muć, 08. ožujka 2016. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Jeličić

Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 03/13 i 5/13), Općinsko vijeće na 20. sjednici
održanoj dana 08. ožujka 2016. godine usvaja:

1.
2.

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture
u Općini Muć za 2015. godinu
Usvaja se Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Muć za 2015. godinu.
Ovo Izvršenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“.

KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ:2180/02-01-16-5
Donji Muć, 08. ožujka 2016. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Jeličić

Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 03/13 i 5/13), Općinsko vijeće na 20. sjednici
održanoj dana 08. ožujka 2016. godine usvaja:
Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Muć za 2015. godinu
1.Usvaja se Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Muć za 2015. godinu.
2.Ovo Izvršenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“.
KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ:2180/02-01-16-6
Donji Muć, 08. ožujka 2016. godine
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PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Jeličić
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10.ožujka 2016.

Na temelju članka 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), članka 24. Pravilnika o radu
(Službeni glasnik Općine Muć 07/2014), članka 14. Pravilnika o poslovanju (unutarnjem redu) Vlastitog pogona (Službeni glasnik
Općine Muć 12/2014) te članka 29. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć 03/13 i 05/13), Općinsko vijeće Općine Muć
na svojoj 20. sjednici održanoj dana 08.03.2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Muć
Članak 1.
Ovom Odlukom se određuju koeficijenti za obračun place službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Muć i
Vlastitom pogonu Općine Muć, a temeljem odredbe članka 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 28/10) i to kako slijedi:
Pročelnik JUO Općine Muć
1,746
Viši referent za računovodstvo-financijske poslove 1,164
Referent za komunalne prihode
0,854
Administrativni referent
0,854
Komunalni redar
0,854
Komunalni djelatnik – vozač
0,824
Komunalni djelatnik
0,776
Članak 2.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Muć da izda rješenje djelatnicima sukladno ovoj Odluci.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Muć, a primjenjuje se od 1. travnja 2016.
godine, počevši s plaćom za mjesec travanj 2016. godine, koja će biti isplaćena u mjesecu svibnju 2016. godine.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć 1/2013).
KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ:2180/02-01-16-7
Donji Muć, 08. ožujka 2016. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Jeličić

Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 03/13 i 5/13), Općinsko vijeće na 20. sjednici
održanoj dana 08. ožujka 2016. godine donosi:
ODLUKU
o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Muć
1.

2.

Donosi se Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Muć na način da se članak 3. mijenja te glasi:
1.1.Ukoliko više Podnositelja ima isti broj bodova, prednost se daje Podnositelju sa statusom branitelja Domovinskog
rata.
1.2.Ukoliko i po osnovi iz stavka 1. ovog članka više Podnositelja ima isti broj bodova, prednost se daje Podnositelju
koji ima veći broj bodova po osnovi prebivanja na području Općine Muć.
1.3. Ukoliko i po osnovi i stavka 2. ovog članka više Podnositelja ima isti broj bodova, prednost se daje podnositelju
koji ima veći broj bodova po osnovi broja članova obiteljskog domaćinstva.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“.

KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ:2180/02-01-16-8
Donji Muć, 08. ožujka 2016. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Jeličić

Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 03/13 i 5/13), Općinsko vijeće na 20. sjednici
održanoj dana 08. ožujka 2016. godine donosi:
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stanova
u vlasništvu Općine Muć
1.

2

U Povjerenstvo za dodjelu stanova u vlasništvu Općine Muć imenuju se slijedeći članovi:
- Ankica Krolo
predsjednik povjerenstva
- Martina Mravak
član
- Duje Elez
član
- Stipe Sarić
član
- Marko Piplica
član
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Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“.

KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ:2180/02-01-16-9
Donji Muć, 08. ožujka 2016. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Jeličić

Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 03/13 i 5/13), Općinsko vijeće na 20. sjednici
održanoj dana 08. ožujka 2016. godine donosi:
ODLUKU
o visini najamnine pri davanju stanova u
vlasništvu Općine Muć u najam
1.
2.

Visina mjesečne najamnine koja se plaća pri davanju stanova u vlasništvu Općine Muć u najam iznosi 5,00 kuna po
metru kvadratnom stambenog prostora.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“.

KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ:2180/02-01-16-10
Donji Muć, 08. ožujka 2016. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Jeličić

Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 03/13 i 5/13), Općinsko vijeće na 20. sjednici
održanoj dana 08. ožujka 2016. godine donosi:
ZAKLJUČAK
u svezi reguliranja obvezno pravnih odnosa Grada Splita
s društvom A-Cosmos d.d. Ljubljna i gosp. Željkom Lubina,
a po pravomoćnoj presudi Trgovačkog suda u Splitu
1.

2.

Daje se suglasnost na Prijedlog Grada Splita, a vezano za reguliranje obvezno pravnih odnosa s društvom A-Cosmos
d.d. Ljubljana i gosp. Željkom Lubina a po pravomoćnoj presudi Trgovačkog suda u Splitu pod poslovnim brojem: P1456/11 na način da će Grad Split podmiriti dugovanje, a Promet d.o.o. će prenijeti pravo vlasništva na svim
nekretninama u Hercegovačkoj i Sukoišanskoj ulici na Grad Split.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Muć“.

KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ:2180/02-01-16-11
Donji Muć, 08. ožujka 2016. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Jeličić

Na temelju članka članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik općine Muć broj:03/13 i 05/13) Općinski načelnik Općine Muć ,
Filip Stupalo dana 08.03. 2016. godine podnosi:

IZVJEŠĆE O RADU ZA RAZDOBLJE
od 01. srpnja do 31.prosinca 2015. godine
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne
samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava
djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te nadzire
njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i
rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom.
U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Muć, u okviru svog djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog
djelokruga Općine koji su mu povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o
prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih
planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima
Općine, utvrdio Prijedloge za donošenje Odluka i Zaključaka i to:
-Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za razdoblje od 01.01.-30.06.2015.
-Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i pravima iz radnog odnosa dužnosnika Općine Muć
-Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika JUO i Vlastitog pogona Općine Muć
-Plan mreže predškolskih ustanova na području Općine Muć
-Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Muć
-Odluka o davanju suglasnosti za ulazak Općine Muć u sustav Urbane aglomeracije Split
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-Odluku o prodaji dijela nekretnine čest.zem.2485/1 k.o.Gornji Muć
-Odluka o imenovanju predstavnika u tijelima LAG-a Zagora
-Pravilnik o radu zaposlenih u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Cvčak-Solin na području Općine Muć
-Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Muć
-Pravilnik o službenoj iskaznici komunalnog redara
-Odluka o osnivanju Povjerenstava za popis imovine te izvanrednom popisu imovine i obaveza Općine
-Druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Muć
-Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
-Proračun Općine Muć za 2016.g. sa projekcijama za 2017.i 2018.g. i Programe
-Odluka o izvršavanju Proračuna za 2016.
-Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova općinskog vijeća izabranih sa liste grupe birača u
općinskom vijeću općine Muć za 2016.g.
-Odluka o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Muć u akademskoj godini 2015./2016.
-Odluke o financijskim pomoćima
-Treće Izmjene i dopune Proračuna Općine Muć za razdoblje od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine
-ODLUKU o kriterijima, uvjetima i proceduri otpisa potraživanja i obveza Općine Muć
-ODLUKU o otpisu nenaplativih potraživanja
-Plan gospodarenja otpadom Općine Muć za razdoblje 2015-2021. godine
-Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Muć
-Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Muć u 2015. godini
-Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Muć za razdoblje od 4 godine( od 2016 do 2020
godine)
-Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Muć i Vlastiti pogon Općine Muć za 2016. godinu
-Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Muć
-Plan i Program rada Vlastitog pogona
-Odluka o donošenju plana vježbi civilne zaštite za 2016. godinu
-Raspisao javni poziv za financiranje javnih potreba u Općini Muć
Provedba navedenih zadaća ostvarena je na brojnim sastancima i konzultacijama, radnim dogovorima kako mene tako i rada
Jedinstvenog upravnog odjela Općine.
1.Rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Svakodnevno primanje stranaka koje se obraćaju radi rješenja svojih problema, od komunalnih do socijalnih te ostalih. U
izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 889 predmeta, upravnih i neupravnih te je izišlo 652 predmeta.
Od toga: -80 zahtjeva za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru,
-153 zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru,
Provedena je prijava korisnika grobnih mjesta radi sređivanja stanja grobnih očevidnika te uvođenje grobljanske naknade.
2.Proračun i financije
U izvještajnom razdoblju, evidentirani su svi proračunski primitci te rashodi i izdatci. Dnevno se pratilo ostvarenje prihoda te
sukladno istom vršilo plaćanje preuzetih obveza, osiguravajući solventnost proračuna za zadovoljavanje tekućih, mjesečnih
obveza za rad JUO-a Općine. Sukladno zakonskim obvezama, izrađivani su financijski izvještaji te dostavljani nadležnim tijelima.
Državni ured za reviziju predložio je poduzeti aktivnosti za utvrđivanje stvarnog stanja imovine kojom Općina upravlja i raspolaže ili
bi to trebala, u skladu sa zakonima i drugim propisima. S toga smo izvršili Izvanredni popis imovine u kojem smo utvrdili bitna
odstupanja popisane imovine u odnosu na stvarno stanje.
U izvještajnom razdoblju i pored svih teškoća uvjetovanih globalnom ekonomskom krizom, a koja se odrazila i na našu Općinu
ostvareni su zavidni rezultati poslovanja. U 2015.godini znatno smo smanjili proračunski manjak i istovremeno su se značajno
smanjile i obveze Općine Muć pri čemu smo nastojali i dalje biti socijalno osjetljivi na probleme stanovnika.
Za plaćanje komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, provođene su aktivnosti
naplate potraživanja u vidu slanja opomena.
Zaduživanja u izvještajnom razdoblju nije bilo.
3. Održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture
U izvještajnom razdoblju započela je i adaptacija bratimske kuće u Zlopolju. Kroz program Javnih radova očišćene su brojne ulice
obraslih u draču i korov te su održavana groblja.
Održavanje javne rasvjete redovito se provodilo kao i održavanje čistoće na području Općine Muć. Općina je kupila 29 cinčanih
kontejnera, izmijenila neke dotrajale te formirala 4 zelena otoka.
Uz suradnju sa Hrvatskim vodama očišćeni su i sanirani potoci i jaruge na području Općine.
Općina se javila i na Javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade programa i planova energetske učinkovitosti JLP(R)S, (EnU17/2015) te je dobila i Odluke o odabiru korisnika sredstava Fonda o neposrednom sufinanciranju izrade programa i planova
energetske učinkovitosti davanjem sredstava pomoći od 01.rujna 2015.godine,Klasa:310-34/15-13/38,Urbroj:563-02-2/252-15-4.
Sredstvima Ministarstva reg.razvoja i fondova europske unije kao i Općine Muć, završena je nadogradnja i rekonstrukcija zgrade u
Neorću u kojoj će se nalaziti dječji vrtić na prvom katu.
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Iz projekta vodoopskrbe Ogosrko-zelovskog platoa izvučen je troškovnik za daljnje radove a koji će biti prijavljen Fondu za
sufinanciranje (EFRR), a koji se natječaji uskoro očekuju.
U suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom potpisan je sporazum o suradnji na prijavi i provedbi projekta Sustav cikloturističkih
ruta Splitsko-dalmatinske županije.
Sa Hrvatskim cestama potpisan je sporazum o uplani dijela državne ceste k.o.Donji Muć radi rješavanja problema izgradnje
nogostupa.
Izrađena je projektna dokumentacija prometnica u proširenom dijelu Rz Prisike 1 te se asfaltirao jedan kolnički trak u RZ Prisike 1
do tvrtke Canicula gdje je pomogla i SDŽ.
4. Predškolski odgoj i školsko obrazovanje,sport i kultura
Redovan program predškolskog odgoja, plaće djelatnica, putni i materijalni troškovi te usluge tekućeg investicijskog održavanja za
dječji vrtić Pinokio koji skrbi 26 djece koji je u sastavu dječjeg vrtića Cvrčak, Solin.
Dodijeljeni su poklon bonovi u iznosu od 500,00 kn svim prvašima upisanim u osnovne škole na području Općine Muć.
Sufinancirana je „Kulturna baština“, projekt na državnoj razini koji provodi OŠ kneza Branimira Muć. Također je dodijeljeno 9
stipendija za izvrsne studente s područja Općine Muć.
Sufinancirana je međunarodna smotra folklora „Stara je škrinja otvorena“ u Donjem Muću , proslava blagdana sv.Jure u Ogorju
kao i proslava sv.Ante u Neoriću.
Financiran je rad sportskih udruga te malonogometne ljetne lige na području Općine.
5. Socijalne potrebe i zdravstvo
U izvještajnom razdoblju dodijeljene su pomoći socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima bilo u novcu ili sufinanciranjem
el.energije i vode u naravi. Sufinancirali smo boravak djece u vrtiću, kao i novčane poklone djeci s posebnim potrebama na
području Općine Muć.
U razdoblju od 01.07. do 31.12. zaprimili smo 14 zahtjeva za isplatu pomoći za novorođeno.
Troškovi ogrijeva dodijeljeni su korisnicima zajamčene minimalne naknade, ukupno 56 korisnika
U proteklom razdoblju imali smo niz aktivnosti i suradnju sa Crvenim križem Solin, koji je često na našem području i upoznat sa
najpotrebitijim slučajevima u Općini, te organiziranja prikupljanja krvi dobrovoljnih darovatelja sa područja Općine.
6. Vatrogastvo
Redovno je financiran rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva Muć, sukladno Zakonu o vatrogastvu.
Donesen je Plan zaštite od požara i Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, u Općini Muć Osigurana su i dodatna
sredstva za rad 4 sezonska vatrogasca za pojačanu intervenciju od 01.06 do 31.12.2015.god.
7. Prostorno planiranje
Još uvijek je tijeku izrada Urbanističkog plana uređenja naselja G.Muć za stambenu zonu, u izvještajnom razdoblju ponovljena je
Javna rasprava o prijedlogu UPU-a.
Općina je donijela odluku o Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Muć te je istu prijavila na EPFRR mjera 07. podmjera
7.1.1. kod APPRRR gdje je naš zahtjev usvojen te očekujemo konačnu Odluku o iznosu sredstava nakon čega se može krenuti u
aktivnost.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Jeličić

KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ:2180/02-01-16-3
Donji Muć, 08. ožujka 2016. godine

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne Novine», broj 94/13 i članka 44. Statuta Općine Muć
(Službeni glasnik općine Muć broj:03/13 i 05/13) Općinski načelnik Općine Muć , Filip Stupalo dana 08.ožujka 2016. godine
podnosi:
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MUĆ ZA 2015.GODINU
Gospodarenje otpadom čini skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje
količina otpada i/ili njegovih štetnih utjecaja na okoliš, skupljanje, prijevoz, oporabu, te nadzor nad tim djelatnostima i skrb za
zatvorena odlagališta na gospodarski učinkovit i po okoliš prihvatljiv način.
Politika gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj sadržana je u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i
Strategiji gospodarenja otpadom RH (NN 130/05).
Sukladno članku 21. Zakona o održivom gospodarenju (NN 94/13) Plan gospodarenja otpadom Općine Muć planski je dokument
gospodarenja otpadom i mora biti usklađen s propisima donesenim na temelju tog Zakona i Strategijom gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Muć za 2015.godinu,sadrži:
1.PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MUĆ

5

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MUĆ

BROJ 01/2016

10.ožujka 2016.

Novim Planom gospodarenja otpadom Općine Muć za razdoblje 2015-2021.godine, namjera je na općinskom području uvesti
učinkovit i održiv sustav gospodarenja otpadom, kroz formiranje zelenih otoka i konačnu izgradnju reciklažnog dvorišta.
Plan gospodarenja otpadom Općine Muć za razdoblje 2015.-2021. donio se prema sljedećem postupku:
Postupak donošenja Plana gospodarenja otpadom
Općina Muć za prijedlog Plana gospodarenja otpadom ishodila je prethodnu suglasnost upravnog
tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša (nadležnog
upravnog tijela)
Nadležno upravno tijelo izdalo je prethodnu suglasnost te je utvrdilo da je prijedlog Plana
gospodarenja otpadom JLS usklađen sa odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom te
propisa donesenih na temelju ovog Zakona i Plana
Plan gospodarenja otpadom Općine Muć donijelo je Općinsko vijeće
Plan gospodarenja otpadom Općine Muć donosi se za razdoblje od 6 godina, izmjene i dopune po
potrebi.
Plan gospodarenja otpadom Općine Muć objavljen je u Službenom glasniku Općine Muć br.9/2015.

1.

2.
3.
4.
5.

Općina Muć prijedlog Plana prije njegova donošenja objavila je javnosti radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi,na svojim
web stranicama 30 dana prije ishođenja prethodne suglasnosti upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave
nadležnog za poslove zaštite okoliša (nadležnog upravnog tijela).
Primjedbi nije bilo.
1.Mjere odvojenog sakupljanja otpada
Komunalni otpad na cijelom području Općine Muć (koja ima 17 naselja i ukupne površine oko 210,80 km2), skupljao se
odvozio na odlagalište «Karepovac» u Splitu.
Odlukom o Općim uvjetima isporuke komunalnih usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada od dana 17.svibnja 2012.god.
koja je sastavni dio Odluke o sakupljanju, odvozu, odlaganju komunalnog otpada i načinu obračuna troškova gospodarenja
komunalnim otpadom na području Općine Muć uređeno je gospodarenje otpadom.
Općinsko vijeće Općine Muć donijelo je Odluku o osnivanju Vlastitog pogona,Odluku o privremenom obavljanju komunalne
djelatnosti održavanja čistoće na području Općine Muć te Odluku o obaveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u
dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada u Općini Muć, Vlastiti pogon donijet će Opće uvjete isporuke usluge
sakupljanja i odvoza otpada te Cjenik.
Općina Muć osigurala je odvojeno sakupljanje otpada u vidu Zelenih otoka koje je jasno označeno i lako dostupno mjesto na
kojem građani mogu u namjenske spremnike odložiti odvojeno prikupljeni otpad koji svakodnevno nastaje u većim količinama kao
što je papir, plastika, staklo,metal, otpadni tekstil itd. Ovako sakupljene sastavnice komunalnog otpada predaju se ovlaštenim
sakupljačima, na temelju međusobnih ugovornih obveza. U Općini Muć trenutno postoje četiri (4) lokacije Zelenih otoka, koje se
sastoje od 4 spremnika zapremnine 1100 litara-za staklo, metal, plastika i papir,te na dvije lokacije spremnici za tekstil, kako slijedi:
1. Gizdavac (ulaz u naselje) – staklo, metal, plastika i papir
2. Neorić (kod pošte) – tekstil,staklo, metal, plastika i papir
3. Gornji Muć (kod škole) – staklo, metal, plastika i papir
4. Donji Muć (kod stare pošte) – tekstil,staklo, metal, plastika i papir
Općina je izradila informativne letke o odvojenom sakupljanju otpada koji će biti poslani na adrese komunalnih obveznika te je na
svojim mrežnim stranicama objavila isti.
Ukupna godišnja količina komunalnog otpada koja je sakupljena na području Općine Muć u 2015. godini i deponirana na
odlagalištu «Karepovac» iznosi 700,82 tona.
Glomazni otpad odvozi se po pozivu građana, svaki obveznik koji uredno podmiruje obveze, jednom godišnje ima pravo na
besplatan prijevoz glomaznog otpada.
Općina Muć odredila je i lokaciju Reciklažnog dvorišta, koji bi se trebao nalaziti u RZ Prisike 1, ali kako u Prostornom plan u Općine
Muć ranije nije predviđena izgradnja Reciklažnog dvorišta, Općina je donijela Odluku o Izmjenama i dopunama prostornog plana te
će se navedena aktivnost financirati iz EU fondova.
2. Mjera za upravljanje i nadzor odlagališta otpada
Na području Općine Muć ne postoji službeno odlagalište komunalnog otpada. Odlagalište koje se koristi za zbrinjavanje
komunalnog otpada nastalog na području Općine Muć, je «Karepovac» koji se nalazi na području grada Splita, a njime upravlja
Komunalno trgovačko poduzeće Čistoća d.o.o. te Općina Muć nema nikakvih upravljačkih i nadzornih prava nad odlagalištem.
Ugovorom između grada Splita i Općine Muć riješena su prava i obveze korištenja odlagališta, gdje Općina Muć plaća naknadu
za sanaciju odlagališta Karepovac i naknadu za utjecaj na okoliš pri korištenju odlagališta Karepovac.
3.Popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta
Na području Općine Muć prema PGO Općine Muć jedino veće odlagalište su lokacija Podine koja je učestalo izložena novim
količinama otpada te brojna manja odlagališta koja se učestalo saniraju.
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Općina nije imala uspostavljen sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu već bi stanovnici javili telefonski
komunalnom redaru, ali je naknadno uspostavila Link na koji građani mogu javiti lokaciju o nepropisno odbačenom otpadu,
http://www.muc.hr/dokumenti/komunalno-gospodarstvo/prijava-nepropisno-odlozenog-otpada/
4. Plan aktivnosti i financiranje
Na području Općine Muć nisu održane predviđene edukativne akcije te će se održati kroz 2016.god. Nabaviti će se novi
kontejneri (cca30kom) zapremnine 1100 l, za koje će se zatražiti sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti
te posude za kompostiranje od 350 l (100 kom).
Troškovi sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada financiraju se iz proračuna Općine Muć te krajnji korisnici usluge
(pravne i fizičke osobe) na području Općine Muć.
Općinsko vijeće Općine Muć donijelo je Odluku o lokaciji za reciklažno dvorište,te će se za navedenu lokaciju zatražiti suglasnost
Ministarstva zaštite okoliša i krenuti u realizaciju. Do realizacije recikalžnog dvorišta koji ovisi o Prostornom planu Općina će
preispitati mogućnost Mobilnog reciklažnog dvorišta te financiranje istog.
Kako bi se spriječilo daljnje nepropisno odlaganje otpada u okoliš potrebno je provoditi sljedeće:
- kažnjavanje prekršitelja te redovno praćenje terena od strane komunalnog redara kako bi se na vrijeme uočila eventualna nova
odlagališta,
- označavanje zabrane odlaganja otpada na svim saniranim područjima,
- uklanjanje i zbrinjavanje otpada koji je nepoznata osoba odložila izvan odlagališta na području općine, a iz sredstava Proračuna,
- inspekcijski nadzor od strane inspektora zaštite okoliša,
- učestala edukacija pravnih i fizičkih osoba o ciljevima pravilnog gospodarenja otpadom, prednostima recikliranja i ponovne
uporabe,
- redovito informiranje o lokacijama za odlaganje pojedinih vrsta otpada,
- osigurati zbrinjavanje građevinskog otpada u cilju sprečavanja nastanka divljih deponija te smanjivanja njegove količine.
Izvori financiranja su: sredstva iz godišnjeg Državnog proračuna, sufinanciranje od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost, županijski proračun te općinski proračun. Drugi izvori su: krediti, koncesije, donacije i fondovi EU-a
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Muć za 2015. godinu objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Jeličić

KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ:2180/02-01-16-4
Donji Muć, 08. ožujka 2016. godine

Na temelju članka 30.stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst,“Narodne novine“,broj:26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) te članka 29.Statuta Općine Muć(Službeni glasnik općine
Muć,broj:3/13,5/13),Općinsko vijeće Općine Muć na 20. sjednici održanoj dana 08.ožujka, 2016.godine,donosi:
IZVRŠENJE PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI MUĆ ZA 2015. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području OpćineMuć u 2015.
godini za:
1.nerazvrstane ceste
2.javnu rasvjetu
3.održavanje čistoće
Članak 2.
Tabličnim se prikazom,koja je sastavni dio ovog programa, prikazan je opis poslova kroz projekte s procjenom troškova za
održavanje komunalne infrastrukture iz prethodnog članka, te iskaz financijskih sredstava utrošenih za njegovo ostvarivanje s
naznakom izvora financiranja po djelatnostima.
Članak 3.
Trećim Izmjenama i dopunama sredstva za ovaj program planirana su u iznosu 1.369.000,00kn.
Članak 4.
Naredbodavac za realizaciju Programa bio je načelnik Općine Muć.
Članak 5.
Detaljan raspored sredstava po radovima i pojedinim namjenama unutar kalendarske godine određivao je načelnik Općine
Muć. Ustupanje radova po ovom programu obavljalo se sukcesivno u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i Zakonom o
komunalnom gospodarstvu.
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1. NERAZVRSTANE CESTE
R.br.
Program
1.
Održavanje nekategoriziranih cesta putova
2.
Poljski i šumski putovi
3.
Materijal za održavanje nerazvrstanih cesta
4.
Ostale usluge.tekućegodrž.(zimsko održ. i sl.)
UKUPNO:

III.Izmjene plana za 2015.
300.000,00
150.000,00
10.000,00
17.000,00
477.000,00

Izvršenje plana za 2015.
283.227,39
192.200,00
10.000,00
15.000,00
500.427,39

2. JAVNA RASVJETA
R.br.
Program
1.
Redovito održavanje jav. rasvjete
2.
Potrošnja el. energije
3.
Naknada za energetsku uslugu-mrežarina
UKUPNO:

III.Izmjene plana za 2015.
200.000,00
327.000,00
185.500,00
712.500,00

Izvršenje plana za 2015.
236.611,25
353.056,55
185.326,40
774.994,20

3. ODRŽAVANJE ČISTOĆE
R.br.
Program
1.
Eko-renta gradu Splitu
2.
Sanacija odlagališta-Karepovac
UKUPNO:

III.Izmjene plana za 2015.
73.000,00
106.500,00
179.500,00

Izvršenje plana za 2015.
74.985,75
106.560,00
181.545.75

Članak 7.
Sredststva iz ovog programa utrošena su u ukupnom iznosu od 1.456.967,34kn iz sljedećih izvora:
1. Prihodi za posebne namjene 1.023.686,82 kn
2. Pomoći
433.280,52 kn
Članak 8.
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture objavit će se u „Službenom glasniku Općine Muć“.
KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ:2180/02-01-16-5
Donji Muć, 08. ožujka 2016. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Jeličić

Na temelju članka 30.stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst,“Narodne novine“,broj:26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) te članka 29.Statuta Općine Muć(Službeni glasnik Općine
Muć,broj:3/13,5/13),Općinsko vijeće Općine Muć na 20. sjednici održanoj dana 08.ožujka.2016.godine,donosi:
IZVRŠENJE PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI MUĆ ZA 2015. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom određđivala se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Muć u 2015.
godini za:
1. Javne površine
2. Nerazvrstane ceste
3. Javnu rasvjetu
4. Groblja
5. Energetski sustav
6. Odvodnju i pročišćavanje oborinskih voda
7. Nogostup
8. Radna zona
9. Stambena zona
Izvori financiranja gradnje objekata i uređaja iz ovog Programa vršit će se iz komunalnog doprinosa Općine Muć,ostalih
proračunskih prihoda predviđenih za tekuću godinu (porezi, prirezi i sl.),naknada za koncesije za obavljanje komunalnih
djelatnosti,drugih izvora utvrđenih posebnim zakonima (županijski proračun, državni proračun, prodaja nekretnina).
Članak 2.
Tabličnim se prikazom,koja je sastavni dio ovog programa,određuje opis poslova kroz projekte s procjenom troškova za
gradnju objekata i uređaja iz prethodnog članka te iskaz financijskih sredstava potrebnih za njegovo ostvarivanje s naznakom
izvora financiranja po djelatnostima.
Članak 3.
Trećim izmjenama i dopunama sredstvasu planirana u iznosu od 857.250,00kn.
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Članak 4.
Vrijednost pojedinih projekata ovog Programa utvrđena je na temelju aproksimativnih količina i prosječnih cijena nabavke
opreme,građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Muć u 2015. godini.
Članak 5.
Naredbodavac za realizaciju Programa bio je načelnik Općine Muć.
Članak 6.
Detaljan raspored sredstava po radovima i pojedinim namjenama unutar kalendarske godine određivao je načelnik Općine
Muć. Ustupanje radova po ovom programu obavljalo se sukcesivno u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i Zakonom o
komunalnom gospodarstvu.
Članak 7.
1. JAVNE POVRŠINE
R.br.
Opis programa
III. Izmje. Plana za 2015.g
Izvršenje Plana za 2015.g
1.
Zemljišta
10.000,00
0,00
2.
Autobusna ugibališta
10.000,00
0,00
3.
Projektna dokumentacija
0,00
0,00
UKUPNO:
20.000,00
0,00
2. NERAZVRSTANE CESTE
R.br.
Opis programa
1.
Geodetsko kat.i usluge nadzora
2.
Ceste
3.
Poljski putevi
4.
Projektna dokumentacija
5.
Dodatna ulaganja
UKUPNO:

III. Izmje. Plana za 2015.g
35.000,00
265.000,00
0,00
0,00
15.000,00
315.000,00

Izvršenje Plana za 2015.g
25.000,00
262.046,73
0,00
0,00
10.112,50
297.159,23

3. JAVNA RASVJETA
R.br.
Opis programa
1.
Usluge nadzora
2.
Izgradnja javne rasvjete
3.
Dodatna ulaganja
UKUPNO:

III. Izmje. Plana za 2015.g
0,00
25.000,00
10.000,00
35.000,00

Izvršenje Plana za 2015.g
0,00
0,00
7.762,50
7.762,50

4. GROBLJA
R.br.
Opis programa
1.
Nadzor
2.
Izgradnja groblja
3.
Projektna dokumentacija
UKUPNO:

III. Izmje. Plana za 2015.g
10.000,00
100.000,00
0,00
110.000,00

Izvršenje Plana za 2015.g
6.875,00
86.794,38
0,00
93.669,38

5. ENERGETSKI SUSTAV
R.br.
Opis programa
1.
Usluge nadzora
2.
Int.usluge-izrada energ.planova,certifikati i dr.
3.
Energetski i komunikacijski vodovi
4.
Projektna dokumentacija
UKUPNO:

III. Izmje. Plana za 2015.g
1.000,00
0,00
10.000,00
5.000,00
16.000,00

Izvršenje Plana za 2015.g
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OBORINSKIH VODA
R.br.
Opis programa
1.
Oborinska
UKUPNO:

III. Izmje. Plana za 2015.g
0,00
0,00

Izvršenje Plana za 2015.g
0,00
0,00

7. NOGOSTUP
R.br.
Opis programa
1.
Geodetsko kat.i usluge nadzora
2.
Zemljište
3.
Izgr.nogostupa
UKUPNO:

III. Izmje. Plana za 2015.g.
0,00
0,00
0,00
0,00

Izvršenje Plana za 2015.g
0,00
0,00
0,00
0,00
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8.RADNA ZONA
R.br.
Opis programa
1.
Geodetsko kat.i usluge nadzora
2.
Ceste
3.
Oborinska
4.
Ener.i komunikacijski vodovi
5.
Javna rasvjeta
6.
Projektna dokumentacija
UKUPNO:

III. Izmje. Plana za 2015.g
20.000,00
280.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00

Izvršenje Plana za 2015.g
0,00
259.025,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259.025,00

9.STAMBENA ZONA
R.br.
Opis programa
1.
Geodetsko kat.i usluge nadzora
2.
Ceste
4.
Ener.i komunikacijski vodovi
6.
Projektna dokumentacija
UKUPNO:

III. Izmje. Plana za 2015.g.
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

Izvršenje Plana za 2015.g
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.PROJEKTNA I PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA
R.br.
Opis programa
III. Izmje. Plana za 2015.g
1.
Dokumenti prostornog uređenja (prost.olanovi,ostalo)
68.000,00
2.
Projektna dokumentacija
0,00
UKUPNO:
68.000,00

Izvršenje Plana za 2015.g
68.000,00
0,00
68.000,00

Članak 8.
Konačna vrijednost svakog pojedinog projekta utvrdiđivala se na temelju stvarnih i ukupnih troškova koje sadrže projekti
ovisno o uvjetima,rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja, nadzora i izvođenja radova.
Članak 9.
Izvršenje ovog programa realizirano je u ukupnom iznosu od 725.616,11kn iz sljedećih izvora:
1.Posebnih
376.775,00 kn
2.Pomoći
348.841,11 kn
Članak 10.
Izvršenje ovog programa objavit će se u „Službenom glasniku Općine Muć“.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Jeličić

KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ:2180/02-01-16-6
Donji Muć, 08. ožujka 2016. godine

Temeljem članka 51. Zakona o najmu stanova (''Narodne novine'', broj 91/96., 48/98., 66/98., 22/06. – pročišćeni tekst Zakona) i
članka 29. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 3/13., 5/13.), Općinsko vijeće Općine Muć na svojoj 20. sjednici
održanoj 08.03.2016.godine, donijelo je,

ODLUKU
o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Muć
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim Odlukom uređuju se:
1. Kriteriji za utvrđivanje Liste reda prvenstva;
2. Postupak i tijela za davanje stanova u najam;
3. Ugovor o najmu stana;
4. Prava i obveze ugovornih strana;
5. Visina najamnine.
II. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE LISTE REDA PRVENSTVA
Članak 2.
(1) Na temelju podnesenog zahtjeva, prava prioriteta te kriterija iz ove Oluke utvrđuje se Lista reda prvenstva osoba podnositelja
zahtjeva za dodjelu stana u vlasništvu Općine Muć u najam (u daljnjem tekstu: Podnositelji).
Članak 3.
(1) Ukoliko više Podnositelja ima isti broj bodova, prednost se daje Podnositelju koji ima veći broj bodova po osnovi prebivanja na
području Općine Muć.

10

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MUĆ

BROJ 01/2016

10.ožujka 2016.

(2) Ukoliko i po osnovi iz stavka 2. ovog članka više Podnositelja zahtjeva ima isti broj bodova, prednost se daje Podnositelju koji
ima veći broj bodova po osnovi broja članova obiteljskog domaćinstva.
Članak 4.
(1) Podnositelji ostvaruju bodove prema sljedećim kriterijima, i to:
1. Kriterij prebivališta na području Općine Muć;
2. Kriterij broja članova obiteljskog domaćinstva;
3. Kriterij socijalno – zdravstvenog statusa;
4. Kriterij stambenog statusa.
Članak 5.
(1) Prema kriteriju prebivališta na području Općine Muć, Podnositelj za svaku godinu prebivanja na području iste ostvaruje 4 boda.
Godine prebivanja se utvrđuju prema službenoj evidenciji koju vodi MUP (uvjerenjem o prebivalištu).
Članak 6.
(1) Prema kriteriju broja članova obiteljskog domaćinstva, Podnositelj zahtjeva ostvaruje sam 4 boda, a za svakog sljedećeg člana
3 boda.
Članak 7.
(1) Prema kriteriju socijalno – zdravstvenog statusa, Podnositelj samohrani roditelj ili posvojitelj koji se samostalno brine o djeci,
pastorcima ili usvojenicima, a prema trajanju izraženom u godinama, ostvaruju sljedeće bodove, i to:
1. Do pet godina dobiva 5 bodova za jednog člana, a za svakog daljnjeg člana dobiva jedan 1 bod;
2. Preko pet godina dobiva 10 bodova za jednog člana, a za svakog daljnjeg člana dobiva 2 boda.
(2) Roditelji ili posvojitelji djece s posebnim potrebama, ostvaruju 15 bodova.
(3) Podnositelji iz stavka 1. i 2. ovog članka dužni su uz zahtjev za dodjelu stana priložiti uvjerenje nadležnog Centra za socijalnu
skrb.
Članak 8.
(1) Osobe bez stana i osobe koje žive kod roditelja, u prostoru koji nije adekvatan u pogledu veličine istog, dobivaju 20 bodova.
III. POSTUPAK I TIJELA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM
Članak 9.
(1) Stanovi u vlasništvu Općine Muć daju se u najam Podnositeljima zahtjeva, na temelju konačne Liste reda prvenstva koju
utvrđuje Povjerenstvo za dodjelu stanova u vlasništvu Općine Muć, a odluku o dodjeli stana u najam donosi Općinski Načelnik;
Članak 10.
(1) Općinski Načelnik ima sljedeće ovlasti, i to:
1. Odlučuje o davanju stanova u vlasništvu Općine Muć u najam;
2. Odlučuje o pravu na zamjenu stanova u vlasništvu Općine Muć;
3. Obavlja i druge poslove, a u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.
(2) Povjerenstvo za dodjelu stanova u vlasništvu Općine Muć (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) će imenovati Općinsko vijeće
posebnom Odlukom. Povjerenstvo se imenuje na vrijeme od četiri godine, a mora imati najmanje pet članova.
(1) Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
1. Pregledava podnesene zahtjeve za dodjelu stanova i utvrđuje potpunost i ispravnost dokumentacije zahtjeva;
2. Utvrđuje bodove prema kriterijima iz članka 4. ovog Pravilnika, kao i pravo prioriteta prema članku 30. ovog Pravilnika;
3. Utvrđuje redoslijed Podnositelja na Listi reda prvenstva;
4. Utvrđuje prijedlog Liste reda prvenstva;
5. Utvrđuje konačnu Listu reda prvenstva.
Članak 11.
(1) Stručne i administrativne poslove će obavljati Jedinstveni upravni odjel Općine Muć (u daljnjem tekstu: JUO), kojem se podnose
zahtjevi za davanje stanova u najam.
Članak 12.
(1) Zahtjev za davanje stanova u najam podnosi se na temelju javnog poziva odnosno natječaja (u daljnjem tekstu: javni poziv)
objavljenog na oglasnoj ploči Općine Muć te na mrežnim stranicama Općine Muć.
Članak 13.
(1) Zahtjev za davanje stanova u najam podnosi se na posebnom obrascu kojeg svi zainteresirani Podnositelji mogu zatražiti u
JUO Općine Muć ili preuzeti na mrežnim stranicama Općine Muć.
(2) Na osnovu datih podataka, te priloženoj potrebnoj dokumentaciji kojom se dokazuju činjenice od utjecaja za bodovanje, a na
temelju utvrđenih kriterija iz članka 4. ovog Pravilnika, kao i eventualnog prava prioriteta iz članka 30. ove Odluke, boduje se
zahtjev odnosno utvrđuje pravo prioriteta.
(3) Na osnovu obavljenog bodovanja svakog pojedinog zahtjeva Povjerenstvo utvrđuje redoslijed Podnositelja na Listi reda
prvenstva, te se utvrđuje prijedlog Liste reda prvenstva.
Članak 14.
(1) Prijedlog Liste reda prvenstva sadrži sljedeće podatke, i to:
a) Redni broj;
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b) Ime i prezime Podnositelja;
c) Ukupan broj bodova iskazan po pojedinačnim kriterijima iz ove Odluke.
(2) Prijedlog Liste reda prvenstva se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Muć, kao i na mrežnim stranicama Općine Muć
Članak 15.
(1) Podnositelj ima pravo prigovora na prijedlog Liste reda prvenstva i obavljeno bodovanje.
(2) Prigovor se podnosi Općinskom Načelniku, putem JUO, u roku od 8 dana od objave Liste reda prvenstva.
(3) Odluka Općinskog Načelnika po prigovoru će se smatrati konačnom.
Članak 16.
(1) Odluku o davanju stana u najam na temelju Konačne Liste reda prvenstva donosi Općinski Načelnik.
IV. UGOVOR O NAJMU STANA
Članak 17.
(1) Na temelju Odluke o davanju stana u najam sklapa se Ugovor o najmu stana.
(2) Ugovor o najmu stana se sklapa između Općine Muć (u daljnjem tekstu: Najmodavac) i osobe kojoj se stan daje u najam (u
daljnjem tekstu: Najmoprimac).
(3) Na uvjete i način sklapanja Ugovora o najmu stana neposredno se osim ove Odluke primjenjuju i odredbe važećeg Zakona o
najmu stanova.
Članak 18.
(1) Ugovor o najmu stana sklapa se u pisanom obliku i mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.
(2) Ugovor o najmu stana sklapa se na određeno vrijeme, u trajanju do najviše deset godina, s mogućnošću prešutne obnove
sukladno odredbama važećeg Zakona o najmu stanova.
(3) Ugovor o najmu obavezno sadrži sljedeće podatke:
1. Ugovorne strane;
2. Opis stana, odnosno dijela stana koji se daje u najam;
3. Visinu najamnine i način plaćanja;
4. Vrstu troškova koji se plaćaju u svezi sa stanovanjem i način na koji će se plaćati;
5. Podatke o osobama koje će se zajedno s Najmoprimcem koristiti stanom – članovi domaćinstva;
6. Vrijeme trajanja najma;
7. Odredbe o održavanju stana;
8. Odredbe o uporabi zajedničkih prostorija, zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i zemljišta koje služi zgradi;
9. Odredbe o primopredaji stana.
Članak 19.
(1) Ugovor o najmu prestaje na način uređen važećim Zakonom o najmu stanova, ovom Odlukom ili Ugovorom o najmu stana.
Članak 20.
(1) Najmodavac može otkazati Ugovor o najmu stana ako se Najmoprimac ili drugi korisnici stana koriste stanom suprotno Zakonu
o najmu stanova i Ugovoru o najmu stana, a osobito:
1. Ako Najmoprimac ne plati u ugovorenom roku najamninu i druge ugovorene troškove u svezi sa stanovanjem;
2. Ako Najmoprimac stan ili dio stana daje u podnajam, bez dopuštenja Najmodavca;
3. Ako Najmoprimac ili drugi korisnici stana ometaju druge Najmoprimce ili korisnike zgrade u mirnom korištenju stanom ili
poslovnim prostorom;
4. Ako se stanom koristi osoba koja nije navedena u ugovoru o najmu i to za vrijeme dulje od 30 dana bez dopuštenja
Najmodavca, osim u slučaju kad je riječ o bračnom drugu, potomku, roditelju, osobi koju je prema Zakonu dužan
uzdržavati ili o osobi koja pruža Najmoprimcu ili drugim korisnicima stana nužnu njegu i pomoć samo dok potreba za
nužnu njegu i pomoć traje;
5. Ako se Najmoprimac ili drugi korisnici stana ne koriste stanom za stanovanje, već se njime koriste u cijelosti ili djelomično
za druge namjene.
(2) Otkaz se daje u pisanom obliku s obrazloženjem, neposredno uz potpis Najmoprimca ili poštom preporučeno s povratnicom.
(3) Otkazni rok za iseljenje iznosi tri mjeseca, a počinje teći prvog dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je otkaz primljen.
(4) Ako Najmoprimac odbije primiti pisani otkaz, otkazni rok počinje teći od dana kada je obavijest o otkazu predana pošti.
Članak 21.
(1) Najmodavac može raskinuti Ugovor o najmu stana sukladno Zakonu o najmu stanova ako:
1. Najmoprimac ili drugi korisnici zajedničkim prostorijama, uređajima i dijelovima zgrade svojom krivnjom nanose štetu koju
u roku od 30 dana nisu otklonili;
2. Ako Najmoprimac preinačuje stan, zajedničke prostorije i uređaje zgrade bez prethodne pismene suglasnosti
najmodavca.
(2) Najmodavac raskida Ugovor o najmu stana u pisanom obliku, s obrazloženjem i rokom iseljenja iz stana koji ne može biti kraći
od 15 dana.
Članak 22.
(1) Osim u slučajevima utvrđenim Zakonom, Najmodavac može raskinuti Ugovor o najmu stana ako se tijekom trajanja Ugovora o
najmu stana utvrdi da je Najmoprimac dao lažne podatke na temelju kojih je ostvario pravo na davanje stana u najam, te je
Najmoprimac dužan stan predati u posjed Najmodavcu slobodan od osoba i stvari u roku od 8 dana od dana raskida Ugovora o
najmu.
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V. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA
Članak 23.
(1) Najmodavac predaje Najmoprimcu stan u stanju pogodnom za stanovanje.
(2) Najmodavac i Najmoprimac sastavljaju zapisnik kojim se utvrđuje stanje u kojem se stan nalazi u vrijeme predaje.
Članak 24.
(1) Najmoprimac je dužan koristiti se stanom na način da ga čuva od oštećenja.
(2) Najmoprimac ne smije vršiti preinake u stanu i zajedničkim prostorijama i uređajima u zgradi bez prethodne pisane suglasnosti
Najmodavca.
Članak 25.
(1) Najmoprimac odgovara po općim propisima za štetu koju on ili korisnici stana prouzroče u stanu i na zajedničkim dijelovima i
uređajima zgrade.
Članak 26.
(1) Najmoprimac je dužan nakon prestanka najma predati stan Najmodavcu u stanju u kojem ga je zaprimio uzimajući u obzir
promjene do kojih je došlo redovitim korištenjem stanom, osim ako su stranke drukčije ugovorile.
Članak 27.
(1) U slučaju smrti Najmoprimca ili kada Najmoprimac napusti stan, njegova prava i obveze iz ugovora prelaze na bračnog druga, a
ako istoga nema onda na dijete, pastorka ili usvojenika koji je naveden u ugovoru, ovisno o njihovu sporazumu.
(2) Članovi obiteljskog domaćinstva Najmoprimca dužni su izvijestiti Najmodavca o smrti dosadašnjeg Najmoprimca ili njegovom
iseljenju u roku od 30 dana od smrti ili iseljenja, a u istom roku dužni su obavijestiti Najmodavca ako ne žele produžiti ugovorni
odnos.
(3) Ako osobe iz stavka 2. ovog članka ne postignu sporazum o tome tko će preuzeti prava i obveze iz ugovora o najmu, protekom
roka iz stavka 2. ovog članka, smatrat će se da stan koriste bez ugovora o najmu stana.
(4) Promjenom jedne od ugovornih strana ne mijenja se odredba o važenju ugovora.
VI. VISINA NAJMNINE
Članak 28.
(1) Za stanove koji se davaju u najam plaća se najamnina.
(2) Visina najamnine odredit će se posebnom Odlukom koju donosi Općinsko vijeće.
Članak 29.
(1) Najmoprimac je dužan plaćati najamninu od dana utvrđenog Ugovorom o najmu.
(2) Najamnina se plaća do 10 - tog u mjesecu za tekući mjesec.
(3) Najmoprimac koji ne plati najamninu u roku iz stavka 2. ovog članka plaća zateznu kamatu.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.
(1) Pravo prioriteta prilikom sačinjavanja Liste prvenstva, bez obzira na ostale kriterije bodovanja iz članka 4., imaju osobe koje u
trenutku donošenja ove Odluke već faktički koriste stan u vlasništvu Općine Muć za stanovanje, a bez valjane pravne osnove,
ukoliko po prvom objavljenom javnom pozivu po stupanju na snagu ove Odluke podnesu uredan zahtjev za davanje korištenog
stana u najam.
(2) Pravo prioriteta iz stavka 1. ovog članka osobe iz stavka 1. gube u slučaju nepodnošenja pravodobnog zahtjeva za davanje
korištenog stana u najam po prvom objavljenom javnom pozivu koji će uslijediti nakon stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 31.
(1) Na sve situacije koje nisu posebno regulirane ovom Odlukom ili Ugovorom, primjenjuje se izravno Zakon.
(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Općine Muć.
Klasa:021-05/16-01/01
Urbroj:2180/02-01-16-8
Donji Muć, 08.03.2016.

13

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MUĆ
Ante Jeličić

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MUĆ

BROJ 01/2016

10.ožujka 2016.

OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/13 i 05/13.), Općinski načelnik Općine Muć dana
31.12.2015. godine donosi
ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za popis imovine i obveza Općine Muć

I. Za obavljanje popisa imovine i obveza Općine Muć sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. godine osniva se Povjerenstvo u
sljedećem sastavu:
1. Mira Ćuk – predsjednik,
2. Mara Raić – član,
3. Nikola Bebić – član.

II. Sa stanjem na dan 31.12.2015. godine potrebno je obuhvatiti cjelokupni popis imovine i obveza Općine Muć i to:








Dugotrajnu nematerijalnu imovinu
Dugotrajnu materijalnu imovinu
Financijsku imovinu – dugoročnu i kratkoročnu
Potraživanja – dugoročna i kratkoročna
Novac na računima u banci i u blagajni i vrijednosne papire
Dugoročne obveze
Kratkoročne obveze.

III. Popis imovine i obveza obavit će se u razdoblju od 01. siječnja 2016. do 15. siječnja 2016. godine.
IV. Izvještaj o popisu s obrazloženjima, mišljenjima i prijedlozima u svezi s popisom potrebno je izraditi i dostaviti Općinskom
načelniku do 31. siječnja 2015. godine.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Muć.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

KLASA: 022-05/15-01/43
URBROJ: 2180/02-02-15-1
Donji Muć, 31.12.2015.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 2016.godine, donosi
PLAN NABAVE
roba, radova i usluga za 2016.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
račun

Predmet nabave

1

2

3

1.
2.
3.

32211
32234
32252

4.
5.
6.

32323
32329
32329

7.
8.
9.
10.
11.

32329
32329
32329
32311
32313

14

Planirana Procijenjena Evidenc.broj Postupak
vrijednost u vrijednost u
nabave
2014.g.
2014.g.
(s PDV-om) (bez PDV-a)
4
5
6
7

Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal
Rashodi za benzin
Auto gume i sitni inventar
Rashodi za usluge
Tekuće inv.odžavanje prijev.sred.
Ostale usl.tekućeg inv.održ.-zgrade
Ostale usl.tekućeg inv.održ.-poljski i
šumski putevi
Ostale usl.tekućeg inv.održ.-javna ras
Ostale usl.tekućeg inv.održ.-javne pov
Ostale usl.tekućeg inv.održ.-groblje
Usluge telefona, internet,faxa
Usluge pošte

30.000
120.000
32.000

24.000
96.000
25.600

bagatelna
bagatelna
bagatelna

45.000
30.000
100.000

36.000
24.000
80.000

bagatelna
bagatelna
bagatelna

150.000
250.000
110.000
35.000
35.000

120.000
200.000
88.000
28.000
28.000

bagatelna
bagatelna
bagatelna
bagatelna
bagatelna

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MUĆ

Ugovor o Planirani
jav.nabavi/o početak
kvirni
postupka
sporazum
8
9

Planirano trajanje
ugovora o
jav.nabavi/okvirno
g sporazuma
10
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

32341
32343
32375
32379
32379
32379
32379
32398
32389
32931

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

42123
42131
42131
42131
42144
42147
42637
42641
42149
42149
42149

33.

42273

10.ožujka 2016.

Opskrba vodom
Dezinfekcija,dezinsekcija
Geodetsko katastarske usluge
Zaštita na radu,zaštita od požara
Akcijski plan energetske učinkovitosti
Razvojni projekti
Usluge nadzora
Naknada za energy..usl.,mrežarina
Računalne usluge
Usluge reprezentacije
Građevinski objekti
Izgradnja dječjeg vrtića u Neoriću
Izgradnja cesta-neraz.,polj.i šum.put
Izgradanja cesta-RZ
Izgradnja cesta-stambena zona
Energetski i komunik.vodovi
Izgradnja javne rasvjete na pod. općine
Dokumenti prostornog uređenja-PPU
Projektna dokumentacija
Izgradnja nogostupa-Neorić
Izgradnja groblja
Javne površine
Postrojenje i oprema
Nemat.proz.imovina

41.000
50.000
25.000
25.000
79.000
50.000
91.000
190.000
50.000
70.000

32.800
40.000
20.000
20.000
63.200
40.000
72.000
152.000
40.000
56.000

bagatelna
bagatelna
bagatelna
bagatelna
bagatelna
bagatelna
bagatelna
bagatelna
bagatelna
bagatelna

100.000
100.000
100.000
100.000
110.000
120.000
250.000
85.000
200.000
300.000
100.000

80.000
80.000
80.000
80.000
88.000
96.000
200.000
68.000
160.000
240.000
80.000

bagatelna
bagatelna
bagatelna
bagatelna
bagatelna
bagatelna
bagatelna
bagatelna
bagatelna
bagatelna
bagatelna

105.000

84.000

bagatelna

Nabava usluga i robe iznad 200.000,00 kuna i radova iznad 500.000,00 kuna (bez PDV-a) –JAVNA NABAVA MALE
VRIJEDNOSTI
R.br. Osnovni
račun

Predmet nabave

3

Planirana Procijenjena Evidenc.broj Postupak
vrijednost u vrijednost u
nabave
2014.g.
2014.g.
(s PDV-om) (bez PDV-a)
4
5
6
7

Ugovor o Planirani
jav.nabavi/o početak
kvirni
postupka
sporazum
8
9

Planirano trajanje
ugovora o
jav.nabavi/okvirno
g sporazuma
10

1

2

1.

3223

Električna energija

315.000

252.000

Ugovor

I.kvartal

1 godina

2.

32321

Tekuće inv.održavanje građ.objekata

500.000

400.000

Ugovor

I.kvartal

1 godina

3.

42149

Izgradnja
nesp.građ.objekata(nogostup)

1.000.000

800.000

Ugovor

II.kvartal

E-MV-01/15 Otvoreni
postupak
BAG-02/15 Otvoreni
postupak
E-MV-02/15 Otvoreni
postupak

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 Stuplalo

KLASA: 406-01/16-01/01
URBROJ: 2180/02-02-16-1
Donji Muć:15.siječnja 2016. godine

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o vatrogastvu (NN broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10),
Općinski načelnik Općine Muć donosi
ODLUKU
I.

Potvrđuje se imenovanje gospodina Bože Delića na funkciju zapovjednika Dobrovoljne vatrogasne postrojbe Muć.

II.

Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Muć.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

KLASA: 022-05/16-01/01
URBROJ: 2180/02-02-16-2
Donji Muć, 18. siječnja 2016. godine
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Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
19.01.2016. godine donosi
ODLUKU
o donaciji sredstava
1.

Odobrava se donacija Goranu Jeličiću u iznosu od 1.988,13 kn.

2.

Isplata iznosa od 1.988,13 kn izvršit će se na račun MID export-import d.o.o., s pozicije 106: ostale tekuće donacije, u
svrhu podmirenja troškova izdavanja kataloga izložbe i pozivnica, sve temeljem zamolbe Gorana Jeličića od 19.01.2016.
godine.

3.

Isplata će se izvršiti na račun MID export-import d.o.o. broj: HR58233000311001365689.

4.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke.

5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

KLASA: 022-05/16-01/05
URBROJ: 2180/02-02-16-2
Donji Muć, 19.01.2016. godine

Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
23.02.2016. godine donosi slijedeću
ODLUKU
o financijskoj pomoći OŠ Neorić-Sutina
1.

Odobrava se financijska pomoć OŠ Neorić – Sutina za otklanjanje kvarova koji ugrožavaju sigurnost učenika rad škole u
iznosu od 3.000,00 kn.

2.

S pozicije 102: tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, Aktivnost: A000010: školsko obrazovanje,
Proračun Općine Muć za 2016. godinu, izvršit će se isplata u iznosu od 3.000,00 kn OŠ Neorić-Sutina, u svrhu podmirenja
troškova otklanjanja kvarova koji ugrožavaju sigurnost učenika i rad škole, a sve temeljem Zahtjeva OŠ Neorić – Sutina od
18.02.2016. godine Klasa: 401-01/16-01/1.

3.

Isplata će se izvršiti na žiro račun OŠ Neorić – Sutina broj: HR1823300031100079095.

4.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke.

5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

KLASA: 022-05/16-01/02
URBROJ: 2180/02-02-16-2
Donji Muć, 23.02.2016. godine
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Na temelju 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), članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć 03/13, 05/13), sukladno
odredbama Zakona o udrugama (NN 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) te Pravilnika o financiranju javnih potreba
Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć 9/2015) općinski načelnik Općine Muć donosi
ODLUKU
o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode
udruge koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u kulturi, sportu i religiji sredstvima iz Proračuna Općine Muć
za 2016. godinu te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Muć za 2016. godinu
namijenjenih financiranju javnih potreba u kulturi, sportu i religiji
I. Ovom Odlukom raspisuje se Javni natječaj za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode
udruge koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u kulturi, sportu i religiji sredstvima iz Proračuna Općine Muć za 2016.
godinu (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) te utvrđuje način raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Muć za
2016. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba u kulturi, sportu i religiji u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna za
područja kako slijedi:
- razdjel 002, glava 00203, program 1007, javne potrebe u kulturi, sportu i religiji – aktivnost A000013 – kultura – ukupno
100.000,00 kuna.
- razdjel 002, glava 00203, program 1007, javne potrebe u kulturi, sportu i religiji – aktivnost A000014 – sport – ukupno
25.000,00 kuna.
- razdjel 002, glava 00203, program 1007, javne potrebe u kulturi, sportu i religiji – aktivnost A000016 – religija – ukupno
25.000,00 kuna.
II. Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju Javnog natječaja čiji je nositelj Općina Muć te u skladu s
dokumentacijom za provedbu Javnog natječaja koja je sastavni dio ove Odluke.
III. Dokumentacija za provedbu Javnog natječaja iz točke II. obuhvaća:
1.
Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Muć
2.
tekst javnog natječaja,
3.
upute za prijavitelje,
4.
obrasce za prijavu programa ili projekta:
a.
obrazac opisa programa ili projekta
b.
obrazac proračuna programa ili projekta
5.
obrazac popisa priloga koji se prilažu prijavi
6.
obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta
7.
obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
8.
obrazac ugovora o o financiranju programa ili projekta
9.
obrasce za izvještavanje:
a.
obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
b.
obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta
Podnositelji prijava dužni su uz prijavu dostaviti dokumentaciju kako slijedi:
1. Dokaz o registraciji udruge
2. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo
da organizacija nema duga
3. Uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju za odgovornu osobu u udruzi i voditelja projekta/programa
4. Za obveznike jednostavnog knjigovodstva: odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog
računovodstvenog načela donesena od upravljačkog tijela podnositelja prijave s pečatom o zaprimanju nadležnog
tijela te presliku knjige prihoda i rashoda za prethodnu godinu
5. Preslik ovjerenog statuta udruge
IV. Javni natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Općine Muć (www.muc.hr) i stranicama Ureda za udruge.
V. U postupku provedbe Javnog natječaja imenovati će se Povjerenstvo za provjeru formalnih uvjeta natječaja,
Povjerenstvo za ocjenjivanje i Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima.
VI. Članovi Povjerenstava iz točke V. radit će sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Muć i Poslovniku.
Članove Povjerenstava imenuje općinski načelnik.
VII. Na temelju provedenog postupka općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava.
Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke s nositeljem programa/projekta će Općina Muć sklopiti pojedinačne ugovore.
VIII. Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Muć.
IX. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

Klasa: 402-08/16-01/01
Urbroj: 2180/02-02-16-1
Donji Muć, 11.02.2016.
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Na temelju članka 9. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) te članka 44. Statuta
Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć 03/13 i 05/13), Općinski načelnik Općine Muć donosi
ODLUKU
o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Muć
Članak 1.
Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Muć
utvrđuje se u visini od 5.108,84 kune bruto i primjenjuje se od 1. travnja 2016. godine, počevši s plaćom za mjesec travanj
2016. godine, koja će biti isplaćena u mjesecu svibnju 2016. godine.
Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni
glasnik Općine Muć 1/2013).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Muć.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

Klasa: 022-05/16-01/04
Ur.broj: 2180/02-02-16-1
Donji Muć, 08.03.2016. godine

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08,
61/11), članka 9. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03proč.tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), a u svezi članka 187. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), članka 6. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Općine Muć (Sl. glasnik
Općine Muć broj 10/2014) i članka 44. i 56. Statuta Općine Muć (Sl. glasnik Općine Muć broj 3/2013 i 5/2013), Općinski
načelnik Općine Muć dana 03.03.2016. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Pravilnika o poslovanju (unutarnjem redu) Vlastitog pogona
Članak 1.
U članku 12. Stavku 1. iza radnog mjesta naziva: KOMUNALNI DJELATNIK – VOZAČ dodaje se sljedeće radno mjesto:
„ 3. Naziv: KOMUNALNI DJELATNIK
Kategorija: IV
Potkategorija: namještenici
Klasifikacijski rang: 13
Stručno znanje:
Niža stručna sprema ili osnovna škola
1 godina radnog iskustva
Broj izvršitelja: 3
OPIS POSLOVA:
obavljanje poslova na održavanju i čišćenju groblja te javnih, javnoprometnih i zelenih površina
obavljanje drugih poslova po nalogu Upravitelja.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Muć.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

KLASA: 022-05/16-01/03
URBROJ:2180/02-02-16-1
Donji Muć, 03.03.2016.g.
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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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