SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE MUĆ
MUĆ, 03.lipnja 2014.

GODINA XX

BROJ 05/2014

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj:03/2013 i 5/13), Općinsko vijeće
na 8. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2014. godine donosi:
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama , mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od
požara na poljoprivrednom zemljištu u Općini Muć
1.

2.

Donosi se Odluka o agrotehničkim mjerama , mjerama za uređenje i održavanje
poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u
Općini
Muć.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u „Službenom glasniku
Općine Muć“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Muć
Ante Jeličić v.r.

Klasa:
021-05/14-01/03
Urbroj:
2180/02-01-14-3
Donji Muć,29.svibnja 2014. godine.

Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj:03/2013 i 5/13), Općinsko vijeće
na 8. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2014. godine donosi:
ZAKLJUČAK
u svezi donacije vijećničke naknade
poplavljenim područjima Slavonije
1.
2.

Vijećnici općinskog vijeća Općine Muć doniraju svoju vijećničku naknadu sa 8. sjednice Općinskog
vijeća poplavljenim područjima Slavonije.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u „Službenom glasniku Općine
Muć“.

Klasa:
021-05/14-01/03
Urbroj:
2180/02-01-14-4
Donji Muć,29.svibnja 2014. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Muć
Ante Jeličić v.r.

Na temelju članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 39/13), i članka 4. Pravilnika o
agrotehničkim mjerama »Narodne novine« broj 43/10), članka 8. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne
novine« broj 92/10) i članka 29. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/13 i 05/13) ,Općinsko
vijeće Općine Muć, na 8. sjednici održanoj dana 29.svibnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje
i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite
od požara na poljoprivrednom zemljištu u Općini Muć
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo
štetu poljoprivrednom zemljištu i onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina, te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.
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Članak 2.

Poljoprivrednim zemljištem smatraju se sljedeće poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci,
maslenici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj
proizvodnji.
II. AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 3.
Pod agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu smatraju se:
1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,
2.

sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,

3.

suzbijanje biljnih bolesti i štetočina,

4.

korištenje i uništavanje biljnih ostataka,

5.

održavanje organske tvari u tlu,

6.

održavanje povoljne tvari u tlu,

7.

zaštita od erozije.

1.

Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta

Članak 4.
Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva provođenje najnužnijih mjera u
okviru prikladne tehnologije, a posebno:
redovito obrađivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta sukladno biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj
kulturi poljoprivrednog zemljišta,
-

održavanje i poboljšanje plodnosti tla,

-

održivo gospodarenje trajnim pašnjacima,

-

održavanje maslinika, voćnjaka i vinograda u dobrom stanju.

2.

Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem

Članak 5.
U cilju sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem vlasnici su dužni primjenjivati
odgovarajuće agrotehničke mjere obrade tla i njege usjeva i nasada i to naročito slijedeće mjere:
redovito okopavati i kositi travu i korov, te krčiti višegodišnje raslinje,
-

spaljivanjem uništavati korov i višegodišnje raslinje u skladu sa odredbama ove Odluke koje se odnose
na zaštitu od požara,

-

u neposrednoj blizini međa kositi travu i korov kako ne bi došlo do ometanja susjednih kultura.

3.

Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina

Članak 6.
Vlasnici su dužni provoditi postupak za suzbijanje biljnih bolesti i štetočina sukladno mjerama propisanim
posebnim propisima za zaštitu bilja.
Nakon provedenog postupka iz stavka 1. ovog članka vlasnici su dužni uništiti ambalažu od korištenja sredstava
za zaštitu bilja, odnosno odlagati sukladno uputama proizvođača koje su priložene uz ta sredstva.
4.

Korištenje i uništavanje biljnih ostataka

Članak 7.
Vlasnici su dužni sa zemljišta ukloniti sve biljne ostatke koji bi mogli biti uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetočina
u određenom agrotehničkom roku sukladno biljnoj kulturi.
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Članak 8.
Korištenje i uništavanje biljnih ostataka obuhvaća:
obvezu uklanjanja biljnih ostataka sa poljoprivrednog zemljišta,
-

kompostiranje korisnih biljnih ostataka,

-

obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon čišćenja kanala, međa i poljskih putova, kao i nakon sječe i
čišćenja šuma koje graniče sa poljoprivrednim zemljištem

Uništavanje biljnih ostataka paljenjem poduzima se uz provođenje mjera zaštite od požara sukladno posebnim
propisima i ovom Odlukom.
5.

Održavanje razine organske tvari u tlu

Članak 9.
Organska tvar u tlu održava se privođenjem minimalnog trogodišnjeg plodoreda prema pravilima struke.
6.

Održavanje strukture tla

Članak 10.
Korištenje mehanizacije na poljoprivrednom zemljištu mora biti primjereno stanju i svojstvima zemljišta tako da se
u uvjetima mokrog i vodom natopljenog zemljišta preporučuje izbjegavanje obrade i provoza mehanizacije.
7.

Zaštita od erozije

Članak 11.
U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije određuju se sljedeće mjere:
zabrana sječe dugogodišnjih nasada podignutih radi zaštite tla od erozije vodom, osim sječe iz
agrotehničkih razloga,
-

zabrana preoravanja livada i pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje
u oranice s jednogodišnjim kulturama,

-

zabrana skidanja humusnog odnosno oraničnog sloja na poljoprivrednom zemljištu, osim u slučaju
prenamjene poljoprivrednog zemljišta,

-

zabrana uzgoja jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih
kultura,

-

zatravljivanje strmog zemljišta.

Radi ostvarivanja svrhe iz stavka 1. Ovog članka vlasnici su dužni održavati pregradne suhozide (gromače) na
mjestima gdje postoji neposredna opasnost od pomicanja ili urušavanja tla.
III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA
Članak 12.
Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih površina propisuju se:
1. održavanje živica i međa,
2. održavanje poljskih putova,
3. uređivanje i održavanje kanala,
4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela,
5. sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.
1.

Održavanje živica i međa

Članak 13.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su je redovito održavati i orezivati na način da spriječe
njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i putove, zasjenjivanje susjednih parcela, prerastanje živice na
visinu iznad 1 m, da spriječe njenu zakorovljenost i da ne ometa promet, vidljivost i preglednost poljskog puta.
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Živice uz poljske putove i međe mogu se zasaditi najmanje 0,50 m od ruba poljskog puta odnosno međe i ne
mogu biti šire od 0,50 m, te se u svrhu sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela moraju obrezivati tako da
njihova visina ne prelazi 1 m.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe tako da budu vidljivo označene, očišćene od korova i
višegodišnjeg raslinja, te da ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata.
Živica ne može služiti kao međa između poljoprivrednih površina.
Za ograđivanje parcela na međama zabranjuje se korištenje bodljikave žice i armaturnih mreža.
2.

Održavanje poljskih putova

Članak 14.
U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski putovi.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su zajednički brinuti o održavanju poljskih putova koje koriste.
Pod održavanjem poljskih putova smatra se naročito:
redovito održavati i uređivati poljske putove tako da ne ometaju provođenje agrotehničkih mjera i
prolazak vatrogasnog vozila,
-

nasipavati oštećene dionice i udarne rupe odgovarajućim materijalom,

-

čistiti poljske putove od korova i vršiti sječu pojedinih stabala, grmlja ili grana koje sprječavaju korištenje
poljskog puta,

-

čistiti i održavati odvodne kanale i propuste,

-

održavati živicu i drugo raslinje uz poljske putove.

Članak 15.
Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do uništavanja poljskih putova, a naročito:
preoravanje poljskih putova,
-

sužavanje poljskih putova,

-

uništavanje zelenog pojasa uz poljske putove,

-

nanošenje zemlje ili raslinja na poljske putove prilikom obrađivanja zemljišta,

-

skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove.

3.

Uređivanje i održavanje kanala

Članak 16.
U cilju održavanja kanala u funkciji odvodnje suvišne vode vlasnici su dužni održavati i čistiti prirodno stvorene ili
izgrađene kanale, tako da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovom, odnosno omogući prirodni tok
voda.
4.

Sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica

Članak 17.
Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja zabranjena je
sadnja visokog raslinja neposredno uz među.
5.

Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa

Članak 18.
Radi uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina, a na područjima na kojima je zbog izloženosti vjetru većeg
intenziteta ili duljeg trajanja otežana ili smanjena poljoprivredna proizvodnja, vlasnik je dužan određeni pojas
zemljišta zasaditi stablašicama.
Stablašice koje čine vjetrobrani pojas vlasnici su dužni redovito održavati i obnavljati.
IV. POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
Članak 19.
Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici su dužni:
održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te poljske i šumske putove,
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-

uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, berbe i sl. najkasnije
do 1.lipnja tekuće godine,

-

uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom.

Članak 20.
Prilikom uništavanja korova i biljnog otpada vlasnici su dužni:
dobiti odobrenje DVD-a Muć o mjestu i vremenu spaljivanja,
-

spaljivanje obaviti na dijelu zemljišta koje je udaljeno najmanje 200 m od ruba šumskog zemljišta i
dovoljno udaljeno od krošnji stabala i nasada na susjednim parcelama,

-

tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog
materijala,

-

spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru i to od zapaljenja vatre do njenog potpunog
sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata,
kanta napunjena vodom i sl.),

-

nakon sagorijevanja osobe su dužne pregledati mjesto loženja i ostatke sagorijevanja u potpunosti
ugasiti vodom.

Članak 21.
Zabranjuje se uklanjanje i spaljivanje korova i biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu u razdoblju od 01.lipnja
do 31.listopada tekuće godine.
V. NADZOR
Članak 22.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljat će komunalni redar, poljoprivredni inspektori i inspektori zaštite od
požara.

VI. KAZNENE ODREDBE
Članak 23.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
ne provodi mjere minimalne razine obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta sukladno članku 4.
Odluke,
-

ne sprječava zakorovljenost i obraslost višegodišnjim raslinjem sukladno članku 5. Odluke,

-

ne poduzima mjere suzbijanja biljnih bolesti i štetočina sukladno članku 6. Odluke,

-

ne uništava biljne ostatke sukladno članku 8. I članku 9. Odluke,

-

ne provodi mjere zaštite od erozije sukladno članku 12. Odluke

-

ne uređuje i održava živicu i međe sukladno članku 13. Odluke,

-

ne održava poljske putove sukladno članku 14. Odluke,

-

provodi radnje iz članka 15. Odluke,

-

ne uređuje i održava kanale sukladno članku 16. Odluke,

-

ne sprječava zasjenjivanje susjednih parcela sukladno članku 17. Odluke,

-

ne provodi mjere sadnje i održavanja vjetrobranskih pojasa sukladno članku 18. Odluke,

-

ne provodi mjere zaštite od požara sukladno članku 18. Odluke,

-

ne poduzima mjere iz članka 19. Odluke,

-

obavlja zabranjene radnje iz članka 20. Odluke.
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Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz
stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom od 1.500,00 kn kaznit će se fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu
samostalnu djelatnost za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom od 300,00 kn kaznit će se fizička osoba za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Muć.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Muć
Ante Jeličić v.r.

Klasa:
021-05/14-01/03
Urbroj:
2180/02-01-14-3
Donji Muć,29.svibnja 2014. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik općine Muć broj:03/13) Načelnik Općine Muć , Filip
Stupalo dana 22.svibnja 2014. godine donosi:
ODLUKU
o novčanoj pomoći
1.Odobrava se isplata novčane pomoći u iznosu od 3.000,00 kn obitelji Ante Bašića iz Ramljana.
2.Pomoć se isplaćuje za iznenadni smrtni slučaj u obitelji te pokriće troškova pogreba.
3.Zdužuje se jedinstveni upravni odjel računovodstva da izvrši plaćanje navedenog iznosa na ime Ante Bašić.
3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Muć.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

Klasa:022-05/14-01/21
Urbroj: 2180/02-02-14-1
Muć, 22.svibnja 2014. godine

Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik općine Muć broj:03/13) Načelnik Općine Muć , Filip
Stupalo dana 23.svibnja 2014. godine donosi:
ODLUKU
o donaciji za natjecanje na Austrian junior open 2014.
1.Odobrava se donacija u iznosu od 1.000,00 kn Pašku Jurić iz Donjeg Muća.
2.Donacija se odobrava na temelju zamolbe Paška Jurića i Karate kluba Zanshin iz Splita u svrhu pokrivanja
troškova na Austrian junior open 2014.u Salzburgu (Austrija) u karateu dana 21. i 22.06.2014.
3.Zdužuje se jedinstveni upravni odjel računovodstva da izvrši plaćanje navedenog iznosa na ime Paško Jurić.
3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Muć.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

Klasa:022-05/14-01/22
Ur. broj: 2180/02-02-14-1
Muć, 23.svibnja 2014.

Na temelju članka 40. Pravilnika o pravima i obvezama iz rada i po osnovi rada zaposlenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Muć članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik općine Muć broj:3/13 i 5/13)
Načelnik Općine Muć , Filip Stupalo dana 23.svibnja 2013. godine donosi:
ODLUKU
O isplati za regresa za 2014.god.
1.U skladu s Proračunom Općine Muć, odobrava se isplata regresa za 2014.god.,svim zaposlenicima
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć u iznosu od 2.500,00 kuna.
2. Zadužuje se jedinstveni upravni odjel računovodstva da isplatu iz stavka 1.ove Odluke isplati u dva dijela i to:
-prvi dio, u iznosu od 1.500.00 kn najkasnije do 01.kolovoza tekuće godine
-drugi dio, u iznosu od 1.000,00 kn najkasnije do 30.prosinca tekuće godine
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Muć.
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OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

KLASA: 022-05/14-01/23
URBROJ: 2180/02-02-14-1
Donji Muć, 23.svibnja 2014.godine

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
86/08 i 61/11) te članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik općine Muć 03/13 i 05/13) Općinski načelnik
Općine Muć donosi
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za imenovanje
pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć
Članak 1.
U Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć (1
izršitelj/ica) na neodređeno vrijeme,imenuje se:







1. Ana-Marija Jukć,zamjenica načelnika,
2. Matija Duvnjak,računovodstvo Općine Muć
3. Ivana Andučić, dipl.iur
Članak 2.
Povjerenstvo za provedbu natječaja obavlja sljedeće poslove:
utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune,
utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem,
kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,
provodi postupak provjere znanja i sposobnosti,
podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang-listu kandidata, s obzirom na rezultate
provedene provjere znanja i sposobnosti.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Muć.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

KLASA: 112-05/14-01/01
URBROJ: 2180/02-03-14-2
MUĆ:
10.travnja 2014. godine

Na temelju članka 24.st.3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br.90/11 i 83/13) i članka 44. Statuta Općine
Muć (Službeni glasnik općine Muć broj:03/13) Općinski načelnik dana 05.svibnja 2014. godine, donosi slijedeću
ODLUKU
o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za
nabavu i ugradnju materijala za modernizaciju javne rasvjete u općini Muć
primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od
svjetlosnog onečišćenja
Članak 1.
Općina Muć, Donji Muć 254,21203 Donji Muć, OIB:20072764912, kao javni naručitelj, donosi pisanu odluku o
imenovanju ovlaštenih predstavnika u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu i ugradnju
materijala za modernizaciju javne rasvjete u općini Muć primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od
svjetlosnog onečišćenja.
Članak 2.
Predmet nabave je nabava i ugradnja materijala za modernizaciju javne rasvjete u Općini Muć primjenom mjera
energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja.
Nabava će se provesti u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti.
Članak 3.
Dokumentacija za nadmetanje će se objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave,ukupna Dokumentacija za
nadmetanje (s projektnom dokumentacijom i troškovnikom) je podloga za pripremu ponuda.
Članak 4.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 330.000,00 kuna bez PDV-a,a sredstva su osigurana u Proračunu Općine
Muć i Fondu zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.
Članak 5.
Odgovorna osoba javnog naručitelja je Općinski načelnik,Filip Stupalo.
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave su:
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03. lipnja 2014.

Ana-Marija Jukić,zamjenica načelnika, posjeduje certifikat u području javne nabave
Matija Duvnjak,računovodstvo Općine Muć
Ante Maras,dipl.ing.el.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u „Službenom glasniku općine Muć“.
1.
2.
3.

OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

KLASA: 310-01/14-01/03
URBROJ:2180/02-02-14-2
Donji Muć,05.svibnja 2014.godine

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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