
 SLUŽBENI GLASNIK 
             OPĆINE MUĆ 
GODINA XX                                       MUĆ, 27.ožujka 2015.                                       BROJ 02/2015 

  

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ br.3/2013 i 5/13), Općinsko vijeće 
na 13. sjednici  održanoj dana 26. ožujka 2015. godine donosi: 

Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje 
od 01. srpnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine 

 
1. Usvaja se Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. srpnja 2014. godine do 31. 

prosinca 2014. godine: 
2. Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave  u „Službenom glasniku Općine Muć“. 

 
KLASA:      021-05/15-01/01                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
URBROJ:   2180/02-02-15-3                                                                                          Ante Jeličić 
Donji Muć:  26.ožujka 2015.godine 
 
 
Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ br.3/2013 i 5/13), Općinsko vijeće 
na 13. sjednici  održanoj dana 26. ožujka 2015. godine donosi: 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
Općine Muć za 2014. godinu 

 
1. Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Muć za 2014. godinu. 
2. Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave  u „Službenom glasniku Općine Muć“. 

 
KLASA:      021-05/15-01/01                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
URBROJ:   2180/02-02-15-4                                                                                          Ante Jeličić 
Donji Muć:  26.ožujka 2015.godine 
 
 
Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ br.3/2013 i 5/13), Općinsko vijeće 
na 13. sjednici  održanoj dana 26. ožujka 2015. godine donosi: 

ODLUKU 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenje, odvoz i 

zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Muć 
 

1. Općinsko vijeće Općine Muć temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljene u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina od 27. siječnja 2015. godine, dodjeljuje 
koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, 
sabirnih i crnih jama na području Općine Muć ponuditeljima: Goran i Zoran d.o.o., Petra Krešimira 
IV 73, Solin i Eko-Tim d.o.o., Petra Krešimira IV bb, Solin. 

2. Koncesija se daje na rok od 4 (četiri) godine od potpisivanja Ugovora o koncesiji. 
3. Koncesionar će davatelju koncesije plaćati godišnji iznos naknade za koncesiju kako slijedi: 

Goran i Zoran d.o.o. Solin u iznosu od 3.100,00 kuna, a Eko-Tim d.o.o. Solin u iznosu od 
3.000,00 kuna. 

4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“. 
 
KLASA:      021-05/15-01/01                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
URBROJ:   2180/02-02-15-5                                                                                         Ante Jeličić 
Donji Muć:  26.ožujka 2015.godine 
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Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ br.3/2013 i 5/13), Općinsko vijeće 
na 13. sjednici  održanoj dana 26. ožujka 2015. godine donosi: 

ODLUKU 
o osnivanju radne zone Prisike 3 

 
1. Donosi se Odluka o osnivanju radne zone Prisike 3 koja obuhvaća područje dijela kat. čest. 

2578/1 u KO Neorić u ukupnoj površini 311 558 m2. 
2. Namjena Radne zone Prisike 3 je gospodarska, što podrazumjeva površine namjenjene za 

gospodarsko-proizvodne djelatnosti. 
3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“. 

 
KLASA:      021-05/15-01/01                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
URBROJ:   2180/02-02-15-6                                                                                           Ante Jeličić 
Donji Muć:  26.ožujka 2015.godine 
 
 
Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ br.3/2013 i 5/13), Općinsko vijeće 
na 13. sjednici  održanoj dana 26. ožujka 2015. godine donosi: 

ODLUKU 
o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

u vlasništvu Općine Muć – nerazvrstane ceste 
 

1. Donosi se Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Općine Muć- 
nerazvrstane ceste za nekretnine upisane kod Općinskog suda u Splitu, Zemljišno knjižni odjel 
Solin, u zk.ul.br.842, zk.č.br. 2486/2 2486/3 k.o. Gornji Muć  u naravi kamenjar,ukupne površine 9 
668 m2. 

2. Ova Odluka stupa na snagu  osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“. 
 
 
KLASA:      021-05/15-01/01                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
URBROJ:   2180/02-02-15-7                                                                                          Ante Jeličić 
Donji Muć:  26.ožujka 2015.godine 
 
 
Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ br.3/2013 i 5/13), Općinsko vijeće 
na 13. sjednici  održanoj dana 26. ožujka 2015. godine donosi: 

ODLUKU 
o osnivanju Socijalnog vijeća Općine Muć 

 
1. Donosi se Odluka o osnivanju Socijalnog vijeća Općine Muć. 
2. Socijalno vijeće ima predsjednika i dva člana koje predlaže Komisija za izbor i imenovanje 

posebnom odlukom. 
3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“. 
 

KLASA:      021-05/15-01/01                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
URBROJ:   2180/02-02-15-8                                                                                          Ante Jeličić 
Donji Muć:  26.ožujka 2015.godine 
 
Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ br.3/2013 i 5/13), Općinsko vijeće 
na 13. sjednici  održanoj dana 26. ožujka 2015. godine donosi: 
 

Z A K L J U Č A K 
o provedbi izvansudske nagodbe između 

A-Cosmos d.d. Ljubljana i Promet d.o.o. Split 
 

1. Općina Muć će  participirati u sklapanju i realiziranju nagodbe sa AV Cosmos d.d. Ljubljana 
vezano za sudski spor pred Trgovačkim sudom u Splitu proporcionalno svom udjelu u vlasništvu 
društva  od 1,48 %,  što iznosi 478.115,47 kuna. 

2. Općina Muć će svoje interese i osiguranje plaćanja osigurati upisom založnog prava u svoju korist 
na nekretninama u vlasništvu Promet d.o.o. Split. 
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3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u „Službenom glasniku 
Općine Muć“. 

 
KLASA:      021-05/15-01/01                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
URBROJ:   2180/02-02-15-9                                                                                          Ante Jeličić 
Donji Muć:  26.ožujka 2015.godine 
 
 
Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ br.3/2013 i 5/13), Općinsko vijeće 
na 13. sjednici  održanoj dana 26. ožujka 2015. godine donosi 

ANALIZU 
stanja sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Muć u 2014. godini 

 
1. Donosi se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Muć u 2014. godini. 
2. Ova Analiza stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“. 

 
KLASA:      021-05/15-01/01                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
URBROJ:   2180/02-02-15-10                                                                                          Ante Jeličić 
Donji Muć:  26.ožujka 2015.godine 
 
 
Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ br.3/2013 i 5/13), Općinsko vijeće 
na 13. sjednici  održanoj dana 26. ožujka 2015. godine donosi: 
 

ODLUKU 
o  imenovanju novog člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Muć 

 
1. U Stožer zaštite i spašavanja Općine Muć od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje, 

Područni ured za zaštitu i spašavanje Split imenuje se  Sanja Lulić, stručna suradnica za 
preventivne i planske poslove umjesto gosp. Dara Kostovića koji odlazi u mirovinu. 

2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“. 
 

KLASA:      021-05/15-01/01                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
URBROJ:   2180/02-02-15-11                                                                                         Ante Jeličić 
Donji Muć:  26.ožujka 2015.godine  
 
 
Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ br.3/2013 i 5/13), Općinsko vijeće 
na 13. sjednici  održanoj dana 26. ožujka 2015. godine donosi: 

 
ZAKLJUČAK 

u svezi zamolbe gosp. Željka Šegović  
o plaćanju komunalnog doprinosa 

 
1. Vijeće Općine Muć nije nadležno za  rješavanje zamolbe gosp. Željka Šegović, a u svezi 

oslobađanja obveze  plaćanja komunalnog doprinosa koja je utvrđena pravomoćnim i izvršnim 
Rješenjem. 

2. Ovaj Zaključak  stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Muć“. 

KLASA:      021-05/15-01/01                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
URBROJ:   2180/02-02-15-12                                                                                         Ante Jeličić 
Donji Muć:  26.ožujka 2015.godine  
 
 
Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ br.3/2013 i 5/13), Općinsko vijeće 
na 13. sjednici  održanoj dana 26. ožujka 2015. godine donosi: 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni  Rješenja o određivanju imena  

i naziva ulica u Općini Muć 
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1. U naselju Velika Milešina postojeća ulica Velika Milešina dijeli se na: 

1. postojeću ulicu koja zadržava naziv Velika Milešina (skraćeno Velika Milešina) čiji kraj se 
mijenja i određuje raskršćem ulice Velika Milešina sa putem zvanim Prodorina (zaključno 
s kućnim brojem 81 odnosno 114). 

2. novu ulicu – Put Male Milešine (skraćeno Put M. Milešine) čiji početak se određuje 
raskršćem ulice Velika Milešina sa putem zvanim Prodorina (od kućnog broja 83 odnosno 
120), a završetak ulice je određen granicom naselja Velika i Mala Milešina. 

2. Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u „Službenom glasniku 
Općine Muć“. 

 
KLASA:      021-05/15-01/01                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
URBROJ:   2180/02-02-15-13                                                                                         Ante Jeličić 
Donji Muć:  26.ožujka 2015.godine  
 
Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ br.3/2013 i 5/13), Općinsko vijeće 
na 13. sjednici  održanoj dana 26. ožujka 2015. godine donosi: 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Pravilnika za primjenu Zakona o pečetima 

i žigovima s grbom Republike Hrvatske i pečeta za  
funkcionalne potrebe u Općini Muć 

 
1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika za primjenu Zakona o pečetima i žigovima 

s grbom Republike Hrvatske i pečeta za funkcionalne potrebe u Općini Muć. 
2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“. 

 
KLASA:      021-05/15-01/01                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
URBROJ:   2180/02-02-15-14                                                                                         Ante Jeličić 
Donji Muć:  26.ožujka 2015.godine  
 
 

  
 Na temelju članka 26. i 27. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12), članka 12. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 
38/09,79/09,153/09,49/11,144/12, 94/13 i 153/13)  te Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine 
Muć,  u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenje,odvoz i zbrinjavanje fekalija 
iz septičkih,sabirnih i crnih jama na području Općine Muć,Općinsko vijeće Općine Muć na 13.sjednici održanoj 
26.ožujka 2015.god. donijelo je  sljedeću 

 ODLUKU 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti  

  crpljenje,odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih,sabirnih i crnih jama na području Općine Muć 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Muć,Donji Muć 254,21203 Donji Muć,OIB:20072764912,(u 

daljnjem tekstu: DAVATELJ KONCESIJE), temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje 
komunalne djelatnosti crpljenje,odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih,sabirnih i crnih jama na području 
Općine Muć , objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina br. 2015/S 01K-0003218 
od 27.siječnja 2015. godine, Evidencijski broj nabave K-02/15, dodjeljuje koncesiju za obavljanje komunalne 
djelatnosti  crpljenje,odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih,sabirnih i crnih jama na području Općine Muć 
ponuditeljima: GORAN I ZORAN d.o.o.,Petra Krešimira IV 73, Solin i EKO-TIM d.o.o., Petra Krešimira IV bb , 
Solin  (u daljnjem tekstu: KONCESIONAR) 
 

Članak 2. 
Koncesija za obavljanje crpljenje,odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih,sabirnih i crnih jama na 

području Općine Muć  je komunalna djelatnost koja se obavlja kao koncesija za javnu uslugu. Osnovna prava 
i obveze davatelja koncesije i koncesionara uređuju se Ugovorom o koncesiji na temelju ove Odluke, Zakona 
o koncesijama te posebnim zakonom.  

Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti crpljenje,odvoz i zbrinjavanje fekalija iz 
septičkih,sabirnih i crnih jama na području Općine Muć . Predmet koncesije je crpljenje,odvoz i zbrinjavanje 
fekalija iz septičkih,sabirnih i crnih jama na području Općine Muć, a što podrazumijeva crpljenje,odvoz i 
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zbrinjavanje fekalija iz septičkih,sabirnih i crnih jama na području Općine Muć te njihovo zbrinjavanje.  

Članak 3. 
Koncesija se daje na rok od  4 (četiri) godine od potpisivanja Ugovora o koncesiji. Izabrani ponuditelji 

utvrđeni su kao najpovoljniji ponuditelji prema kriterijima koji su bili definirani u Dokumentaciji za nadmetanje i 
Obavijesti o namjeri davanja koncesije, na temelju najpovoljnije ponude.  

 
Članak 4. 

Koncesionari će davatelju koncesije plaćati godišnji iznos naknade za koncesiju, kako slijedi: GORAN 
I ZORAN d.o.o.,Petra Krešimira IV 73, Solin u iznosu od 3.100,00 kuna; EKO-TIM d.o.o., Petra Krešimira 
IV bb, Solin  u iznosu od 3.000,00 kuna. Plaćanje naknade za koncesiju vršiti će se za svaku godinu do 
01.travnja za tekuću godinu. 

 
Članak 5. 

Odabrani ponuditelji, GORAN I ZORAN d.o.o. iz Solina i EKO-TIM d.o.o. iz Solina, obvezni su 
sukladno dokumentaciji za nadmetanje dostaviti bjanko zadužnicu kao jamstvo za ispunjenje obveza iz 
Ugovora te će s davateljem koncesije sklopiti Ugovor o koncesiji kojim će utvrditi međusobna prava i obveze. 
Ugovor će sklopiti istekom razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o davanju 
koncesije svakom ponuditelju, a najkasnije u roku od 7 dana od isteka razdoblja mirovanja, odnosno 7 dana 
od dana kada je Odluka o davanju koncesije postala izvršna.  

 
Članak 6. 

Ova  Odluka će se  zajedno sa preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda dostaviti svim 
ponuditeljima na dokaziv način te će se ista objaviti  u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike 
Hrvatske i na internet stranici općine Muć te Službenom glasniku Općine Muć. 

 

OBRAZLOŽENJE 

 Na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti  
crpljenje,odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih,sabirnih i crnih jama na području Općine Muć, objavljene u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina br. 2015/S 01K-0003218 od 27.siječnja 2015. godine  
pristigle su dvije (2) ponude i to: 
1. GORAN I ZORAN d.o.o.,Petra Krešimira IV 73, Solin  
2. EKO-TIM d.o.o., Petra Krešimira IV bb, Solin 

   Stručno povjerenstvo za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenje,odvoz i zbrinjavanje 
fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Muć  je nakon postupka pregleda i ocjene 
ponuda utvrdilo da su obje ponude, ponuditelja GORAN I ZORAN d.o.o.,Petra Krešimira IV 73, Solin i EKO-
TIM d.o.o.,Petra Krešimira IV,Solin, povoljne ponude s obzirom na kriterij za odabir ponude ( najviša 
ponuđena naknada za koncesiju), sukladno Dokumentaciji za nadmetanje ( Evidencijski broj nabave K-02/15). 

Detaljan analitički pregled postupka pregleda i ponude daje se u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, 
KLASA: 363-02/15-01/02,URBROJ:2180/02-02-15-7 od 05.03.2015.godine, preslika kojeg će se dostaviti 
ponuditeljima uz ovu Odluku. 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

 Protiv ove Odluke dopuštena je žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave Koturaška 
43/IV, Zagreb. Žalba se izjavljuje u roku od (5) dana i to od dana: 
- primitka Odluke o odabiru u odnosu na postupak pregleda, ocijene i odabira ponuda sukladno članku 146. 
stavku 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11,83/13,143/13 i 13/14). 

 Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno i poštom. Istodobno sa 
dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti davatelju koncesije. Žalitelj 
koji propusti izjaviti žalbu u određenoj fazi postupka, gubi pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za 
prethodnu fazu. 

KLASA:      363-02/15-01/02                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
URBROJ:   2180/02-02-15-8                                                                                          Ante Jeličić 
Donji Muć:  26.ožujka 2015.godine 
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Na temelju članaka 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 29. Statuta Općine 
Muć ("Službeni glasnik Općine Muć broj 03/2013, 05/2013") i članka 102. Zakona o cestama (''Narodne 
novine'', br. 84/11), Općinsko vijeće Općine Muć dana 26. ožujka 2015. donosi 

O D L U K U 
o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi  

u vlasništvu Općine Muć - nerazvrstane ceste 
  

Članak 1. 
Ovom odlukom utvrđuje se status javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Muć – 
nerazvrstane ceste, za  nekretnine upisane kod Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižni odjel Solin, u 
zk.ul.br. 842, zk.č.br. 2486/2 i 2486/3, k.o. Gornji Muć, u naravi (zk oznaka) kamenjar, ukupne površine 9668 
m

2
. 

Članak 2. 
Temeljem ove Odluke u katastarskim i zemljišnim knjigama provest će se odgovarajuće uknjižbe na 
predmetnim česticama. 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Muć”. 

KLASA:      021-05/15-01/01                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
URBROJ:   2180/02-02-15-7                                                                                          Ante Jeličić 
Donji Muć:  26.ožujka 2015.godine 
 

 

Na temelju članka 29. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/2013 i 05/2013) Općinsko 
vijeće Općine Muć na sjednici dana 26. ožujka 2015. godine donijelo je 

ODLUKU  
O OSNIVANJU RADNE ZONE PRISIKE 3 

Članak 1. 
Ovom se odlukom osniva Radna zona Prisike 3. 

Radna zona Prisike 3 nalazi se unutar obuhvata Prostornog plana uređenja Općine Muć (Sl. glasnik Općine 
Muć broj 2/99, 2/08 i 9/10) uz samu granicu k.o. Neorić, k.o. Sutina, k.o. Gizdavac, k.o. Gornji Muć i k.o. 
Prugovo, predviđene namjene: ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište, a na području obuhvata 
određenog ovom Odlukom. 

 
Članak 2. 

Radna zona Prisike 3 obuhvaća područje dijela katastarske čestice 2578/1 u katastarskoj općini Neorić u 
ukupnoj površini 311558 m2 (sukladno Prijedlogu parcelacijskog elabirata katastarske čestice 2578/1 k.o. 
Neorić – Prijavni list za katastar zemljišta i Kopija katastarskog plana izrađeni od strane Geotehna d.o.o. Split 
dana 11.02.2015. godine), a smještena je uzduž obje strane katastarske čestice 2578/3 k.o. Neorić, koja 
predstavlja pristupni put eksploatacijskom polju Bujakovac, te je omeđena sa istočne strane eksploatacijskim 
poljem Bujakovac, a sa zapadne strane granicom katastarske općine Sutina, a sa jugozapadne strane 
granicom katastarske općine Prugovo. 

Sukladno Prijedlogu parcelacijskog elabirata katastarske čestice 2578/1 k.o. Neorić – Prijavni list za katastar 
zemljišta i Kopija katastarskog plana izrađeni od strane Geotehna d.o.o. Split dana 11.02.2015. godine – od 
predmetnog diijela katastarske čestice 2578/1 u katastarskoj općini Neorić bile bi novoformirane čestice 
zemlje 2578/4 površine 113443 m2 i 2578/5 površine 198115 m2 (ukupne površine 311558 m2) te bi iste 
predstavljale područje osnovane Radne zone Prisike 3. 

Članak 3. 
Namjena Radne zone Prisike 3 je gospodarska što podrazumijeva površine namijenjene za gospodarsko-
proizvodne djelatnosti. 

Članak 4. 

Nositelj i organizator razvoja radne zone Prisike 3 je Općina Muć. 
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Članak 5.  
Sastavni dio ove Odluke su Prijavni list za katastar zemljišta i Kopija katastarskog plana s ucrtanim 
obuhvatom Radne zone, izrađeni od strane Geotehna d.o.o. Split dana 11.02.2015. godine i neće se objaviti u 
Službenom glasilu Općine Muć. 

Članak 6.  

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasilu Općine muć. 

Po stupanju na snagu ove Odluke pristupit će se potrebnim izmjenama i dopunama Prostornog plana 
uređenja Općine Muć u skladu s određenjima sadržanim u ovoj Odluci. 

KLASA:      021-05/15-01/01                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
URBROJ:   2180/02-02-15-6                                                                                          Ante Jeličić 
Donji Muć:  26.ožujka 2015.godine 
 
 
 
Na temelju članka 43.  Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinsko 
vijeće Općine Muć na sjednici održanoj 26.03.2015. godine, donijelo je slijedeću 
 

O D L U K U  
o osnivanju Socijalnog vijeća Općine Muć 

  
Članak 1. 

Osniva se Socijalno vijeće Općine Muć (u daljnjem tekstu: Socijalno vijeće). 
  

Članak 2. 
Socijalno vijeće ima predsjednika i dva člana koje predlaže Komisija za izbor i imenovanje posebnom 
odlukom. 

 
Članak 3. 

Socijalno vijeće: 
-          razmatra pojedinačne zahtjeve podnesene  u vezi ostvarivanja prava iz područja socijalne 

skrbi 
-          daje ocjenu opravdanosti podnijetih zahtjeva 
-          odlučuje o visini odobrene pomoći 
-          nadzire namjensko trošenje isplaćene pomoći 
-          poduzima i predlaže mjere  radi poboljšanja životnog standarda i zbrinjavanja socijalno 

ugroženih osoba 
-          te obavlja ostale poslove sukladno važećim općim aktima. 

  
Članak 4. 

 Stručne i administrativne poslove za Socijalno vijeće obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Muć. 
 

Članak 5. 
Sredstva za rad Socijalnog vijeća osiguravaju se u proračunu Općine Muć. 
 

Članak 6. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog danom od dana objave u "Službenom glasniku Općine Muć". 
 
 
KLASA:      021-05/15-01/01                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
URBROJ:   2180/02-02-15-8                                                                                          Ante Jeličić 
Donji Muć:  26.ožujka 2015.godine 

 
 
 
Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), 

članka 29. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć br. 03/13 i 05/13), a na prijedlog Načelnika 
Općine Muć (u daljnjem tekstu Općina), Općinsko vijeće na svojoj 13. sjednici održanoj dana 26.ožujka 2015. 
godine, donosi 
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            ANALIZU STANJA 
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU 

OPĆINE MUĆ U 2014. GODINI 

 
I. UVOD 

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u 
reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite 
i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih 
Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.  

          Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) definirano je da 
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri 
donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za 
organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja te obavljaju i druge poslove 
zaštite i spašavanja utvrđene zakonom. 
 
II. STANJE  SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
Sustav zaštite i spašavanja na području Općine organizira se i provodi sukladno: 

- Zakonu o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 39/09, 127/10) 
- Zakonu o vatrogastvu (NN 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04 i 38/09) 
- Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10) 
- Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda, osim odredbi članaka 14., 21., 22. i 23 (NN 73/97 i 

174/04)) 
- Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 039/2013) 

te podzakonskim propisima donesenim na temelju navedenih zakona. 
Temeljem tih zakona i podzakonskih propisa Općina je izradila, donijela i provodila slijedeće akte iz područja 
zaštite i spašavanja: 

1. Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Muć (2014.god) – poslano na 
izdavanje suglasnosti od strane MUP-a 

2. Plan zaštite od požara za Općinu Muć – u izradi 
3. Zaključak o potvrđivanju zapovjednika dobrovoljnog vatrogasnog društva DVD Muć  
4. Odluku o osnivanju motriteljsko-dojavne službe (Općinsko vijeće, 24. sjednica, Sl. glasnik Općine Muć 

br 1/13) 
5. Preventivno-operativni plan aktivnosti motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora Općine Muć  
6. Odluku o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (Sl.glasnik broj 2/2010) 
7. Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša - usklađenje 1 (2013.g) 
8. Plan zaštite i spašavanja- usklađenje 1 (2013.g) 
9. Plan civilne zaštite-usklađenje 1 (2013. g.) 
10. Odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (Općinsko vijeće, 12.8.2013., 2. sjednica, Sl. 

glasnik Općine Muć br. 04/13) 
11. Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja Općine Muć  
12. Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite Općine Muć (Općinski načelnik, 01.02.2012.) 

 
Općina je kroz proteklu godinu uredno i u zakonski propisanom opsegu financirala troškove zaštite i 
spašavanja. 
 
 

III. STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

1. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 

Pravilnikom o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite spašavanja (NN 40/08 i 44/08) određeno 
je da se Stožer zaštite i spašavanja osniva u svakoj jedinici lokalne samouprave, a sukladno članku 9. stavku 
3. Zakona o zaštiti i spašavanju članove Stožera imenuje predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave i to 
nakon svakih lokalnih izbora najkasnije u roku od 60 dana od njihovog konstituiranja. 
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Općinsko Vijeće je na 2. sjednici održanoj 12. kolovoza 2013.god. donijelo rješenje o osnivanju i 
imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja u slijedećem sastavu: 

1. Ana-Marija Jukić, zamjenik načelnika Općine Muć, načelnik Stožera 
2. Dar Kostović, predstavnik DUZS, član 
3. Bože Delić, zapovjednik DVD Muć, član 
4. Minka Jerčić, dr. medicine Ambulanta Muć, član 
5. Željko Grubišić, Crveni križ Solin, član  
6. Anton Milanović, pomoćnik načelniku PU Solin, član 

 
Stožer zaštite i spašavanja osnovan je za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih 
ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem 
sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće. 
 

1.2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE  

 Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih 
nesreća za područje Općine – Usklađenje 1 (2013.god.) Općinski načelnik osnovat će Postrojbu civilne zaštite 
na području Općine. Popunjavanje i opremanje iste provodit će se u skladu s Pravilnikom o ustroju, popuni i 
opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (NN 111/07), a u suradnji s Područnim uredom 
za zaštitu i spašavanje - Split te Područnim uredom za poslove obrane – Split.  
 U skladu s gore navedenom Procjenom te Pravilnikom Općinski načelnik imenovat će Povjerenike civilne 
zaštite po mjesnim odborima i dijelovima naselja, a koji dosada nisu imenovani. 
 

2. SKLONIŠTA 

Na području Općine nisu izgrađena skloništa u smislu definicije skloništa kao sredstva za kolektivnu zaštitu 
koja po svojoj funkcionalnosti konstrukciji i oblikovanju štiti ljude od pojedinih elementarnih nepogoda i 
raznovrsnih sredstava napada.  

Sukladno Pravilniku o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi 
skloništa i drugi objekti za zaštitu („Narodne novine", broj 2/91.) područje Općine spada u područje 4. stupnja 
ugroženosti, te se treba razdijeliti u jednu ili više zona u kojima se osigurava zaštita stanovništva u zaklonima 
(zaklonom se smatra djelomično zatvoren prostor izgrađen ili konstruktivni i organizacijski prilagođen pružanju 
zaštite od ratnih djelovanja). 

3. VATROGASTVO 

Na području Općine djeluje dobrovoljno društvo Muć (DVD Muć). 

DVD Muć u svom sastavu ima 1 profesionalca (zapovjednik), koji vrši operativno dežurstvo cijele godine, 24 
sata na dan, te 30 osposobljenih vatrogasaca od kojih je 20 operativnih članova. U slučaju potrebe spremno 
je u svakom trenutku intervenirati 5 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca u jednoj smjeni. Dežurstvo je 
organizirano u tri smjene. 
Vatrogasna postrojba DVD-a Muć raspolaže s 4 vatrogasna vozila (1 navalno vozilo, 2 autocisterne, 1 
zapovjedno vozilo i 1 vozilo za prijevoz ljudi i opreme). 

Dobrovoljno vatrogasno društva efikasno je obavilo svoje zadatke u 2014.god. što je rezultiralo uspješnim 
stanjem protupožarne zaštite na području Općine. 

Vatrogastvo Općine je po stručnosti, opremljenosti i osposobljenosti i spremnosti, najkvalitetnija postojeća 
operativna i organizirana snaga zaštite i spašavanja i njen glavni nositelj na ovom području, stoga je kroz 
posebne proračunske stavke potrebno predvidjeti financijska sredstva za vatrogastvo za 2014. uz neophodna 
procijenjena uvećanja sukladno propisima, strukovnim zahtjevima i funkcionalnim potrebama. Proračunska bi 
sredstva, zajedno s ostalim prihodima DVD-a, trebala biti dostatna za financiranje godišnjih potreba DVD-a , 
uključujući i provođenje Plana motrenja i čuvanja i ophodnje građevina i površina otvorenog prostora za koje 
prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara. 

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
 
Za izvršenje zadaća u zaštiti i spašavanju angažiraju se kao dio operativnih snaga, službe i postrojbe pravnih 
osoba i udruga građana koje zadaće zaštite i spašavanja obavljaju kao dio svojih redovnih aktivnosti. Na 
području Općine mogu se angažirati u aktivnostima zaštite i spašavanja: 

 Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS)- Stanica Split (interventni tim od 3-7 članova za područje 
Općine) 
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 Hrvatski Crveni križ - gradsko društvo Solin (interventni tim od 20 članova) 

 Lovačko društvo Sutina (20 članova) 

 Lovačko društvo Muć (70 članova) 

 Lovačko društvo Svilaja (78 članova) 
Navedene udruge, odnosno njihovi timovi, dobro su opremljene i osposobljene za izvršavanje zadaća u zaštiti 
i spašavanju. 
 

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU VLASTITE 
DJELATNOSTI 

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju 
okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u 
sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Općine, imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i 
spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu zaštite i spašavanja te 
Planu civilne zaštite, kojima će se utvrditi načine dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su 
posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja. 

Posebno treba naglasiti ulogu u sustavu zaštite i spašavanja gotovih snaga na području Općine: 

- Zavod za hitnu medicinsku pomoć – Jedinica Muć 
- Veterinarska stanica Split, Ambulanta Muć 
- Komunalna služba Općine 
- DVD Muć  
- Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Solin 
- Centar za socijalnu skrb Solin 
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, područni ured Split, ŽC 112 Split 
 
Posebnom odlukom općinskog načelnika određene su operativne snage, pravne osobe i ostali 

subjekti od interesa za zaštitu i spašavanje Općine s ciljem ostvarivanja prava i obaveza u području zaštite i 
spašavanja za Općinu.  

 
6. PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE 

 
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća 

osnovni je dokument na području sustava zaštite i spašavanje Općine, na temelju koje su donešeni Plan 
zaštite i spašavanja te Plan civilne zaštite. Navedeni Planovi sastoje od planova djelovanja po mjerama 
zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava usklađeno djelovanje 
operativnih snaga u aktivnostima zaštite i spašavanja na području Općine. 

U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture 
ljudi o zaštiti i spašavanju na području Općine, Načelnik Općine, odnosno stručne službe Općine provodile su 
upoznavanje građana sa izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći te pridržavanju 
naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanju ako do istih dođe. 

Građani su također upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i 
korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim objektima 
obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje. 

Upoznavanje građana provođeno je putem sredstava javnog informiranja te kroz rad mjesnih odbora i 
drugih institucija Općine. 
 

7.  ZAKLJUČAK 
   

 Temeljem analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Muć može s zaključiti 
sljedeće: 

1. Stanje protupožarne zaštite ocjenjuje se zadovoljavajućim 
2. Iz analize je vidljivo da je općinskim aktima još nisu regulirani svi segmenti sustava zaštite i 

spašavanja potrebni za njegovo učinkovito djelovanje 
3. Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Muć za 2015.god. 

potrebno je utvrditi aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva s ciljem njegovog što 
kvalitetnijeg razvoja 

 
KLASA:      021-05/15-01/01                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
URBROJ:   2180/02-02-15-10                                                                                          Ante Jeličić 
Donji Muć:  26.ožujka 2015.godine 
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Na temelju članka 1. Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (Narodne novine br. 33/95) i članka 2. 
Pravilnika za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (Narodne novine br. 93/95) te članka 
29. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/13, 05/13), Općinsko vijeće dana 26. ožujka 2015. godine 
donosi      

 
ODLUKU O IZMJENEMA I DOPUNAMA 

PRAVILNIKA ZA PRIMJENU ZAKONA O PEČATIMA I ŽIGOVIMA  
S GRBOM REPUBLIKE HRVATSKE  

I PEČATA ZA FUNKCIONALNE POTREBE U OPĆINI MUĆ 

Članak 1. 

U članku 3. st. 1. Pravilnika za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske i pečata za 
funkcionalne potrebe u Općini Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 06/13) u točki 4. riječi: «pečat Općinskog izbornog 
povjerenstva» zamjenjuju se riječima: «pečat Vlastitog pogona Općine Muć» te se dodaje točka 5. koja glasi: «pečat 
Općinskog izbornog povjerenstva». 
 

Članak 2. 

U članku 6. Pravilnika za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske i pečata za funkcionalne 

potrebe u Općini Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 06/13) iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: «Sadržaj 

pečata iz članka 3. stavka 1. točke 5. ovog Pravilnika ispisuje se bez grba Republike Hrvatske.» 

Članak 3. 

Članak 10. Pravilnika za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske i pečata za funkcionalne 

potrebe u Općini Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 06/13) mijenja se u cijelosti te glasi: «Tekst pečata Vlastitog 

pogona Općine Muć iz članka 3. stavka 1. točke 4. ovog Pravilnika glasi: 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA MUĆ 
VLASTITI POGON 
DONJI MUĆ». 

Članak 4. 
Iza članka 10. Pravilnika za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske i pečata za funkcionalne 
potrebe u Općini Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 06/13) dodaje se članak 10a. koji glasi: «Tekst pečata Općinskog 
izbornog povjerenstva iz članka 3. stavka 1. točke 5. ovog Pravilnika glasi: 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
OPĆINE MUĆ 
DONJI MUĆ». 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Muć. 

 

KLASA:      021-05/15-01/01                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
URBROJ:   2180/02-02-15-14                                                                                          Ante Jeličić 
Donji Muć:  26.ožujka 2015.godine 

          

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Temeljem članka 44. Statuta općine Muć (Službeni glasnik općine Muć 3/13, 5/13), Općinski načelnik, Filip 
Stupalo, dana 17.veljače 2015. godine, donosi 

O D L U K U 
o imenovanu Voditelja projekta Izgradnja nogostupa 

-pješačka staze uz državnu cestu D56 u naselju Donji Muć 
 

Članak 1. 
Voditeljem projekta Rekonstrukcija i dogradnja poslovne građevine-dječjeg vrtića u Neoriću,imenuje 

se Ana-Marija Jukić,zamjenica Općinskog načelnika. 
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Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Muć. 
 
KLASA:     402-07/15-01/02                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ:  2180/02-02-15-3                                                                                                     Filip Stupalo 
MUĆ:         17.veljače 2015. godine 
 

 
Temeljem članka 44. Statuta općine Muć (Službeni glasnik općine Muć 3/13, 5/13), Općinski načelnik, Filip 
Stupalo, dana 17.veljače 2015. godine, donosi 

O D L U K U 
o imenovanu Voditelja projekta Rekonstrukcija i dogradnja poslovne građevine 

-dječjeg vrtića u Neoriću 
 

Članak 1. 
Voditeljem projekta Rekonstrukcija i dogradnja poslovne građevine-dječjeg vrtića u Neoriću,imenuje 

se Ana-Marija Jukić,zamjenica Općinskog načelnika. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Muć. 
 
KLASA:     402-07/15-01/02                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ:  2180/02-02-15-2                                                                                                     Filip Stupalo 
MUĆ:         17.veljače 2015. godine 
 

 

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 (Službeni 
glasnik općine Muć, 03/13 i 05/13) za pripremu i provedbu  postupka bagatelne nabave broj BAG-02/15, 
donosim  

ODLUKU 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na uređenju ulica u  

Donjem Muću na spoju sa D56 
 

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 300.000,00 kuna bez pdv-a.,za radove na   uređenju ulica u Donjem Muću na spoju sa D56 , 
evidencijski broj nabave BAG-02/15.  

Članak 2. 
Sukladno Odluci o početku postupka bagatelne nabave vrijednosti iz čl.1.ove Odluke od dana 05.veljače 
2015.,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 uređenju ulica u Donjem Muću na spoju sa D56  
obzirom na kriterije iz ponude, je  
                                 -  HUMINA GRADNJA d.o.o.,Križine 7,21312 Podstrana                
 s ponuđenim iznosom 295.190,00 kn bez PDV-a,a s PDV-om 368.987,50 kn 
 

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. 
 
KLASA:     340-03/15-01/01                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ:  2180/02-02-15-5                                                                                                     Filip Stupalo 
MUĆ:         23.veljače 2015. godine 
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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 24.01.2015.godine, 
donio je  

ANALIZU DAVANJA KONCESIJE 
za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova 

na području Općine Muć 
 
1. Opis predmeta koncesije: Predmet koncesije je obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine 
Muć.  
 
2. Svrha i cilj koncesije: Svrha koncesije je osigurati redovito i kvalitetno obavljanje dimnjačarskih poslova 
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 utvrđeno je i obavljanje 
dimnjačarskih poslova. 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 
dimnjačarske poslove na području Općine Muć. Koncesija se daje na rok od 4 godina.  
 
7. Procijenjena vrijednost koncesije: 
 
Procijenjena vrijednost koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području 
Općine Muć određuje se u iznosu od  
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:363-02/15-01/03                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ:2180/02-02-15-1                                                                                 Filip Stupalo 
Donji Muć, 24.01.2015.g. 
       

O b r a z l o ž e n j e 
Odlukom o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih poslova na području Općine Muć imenovao je stručno povjerenstvo za koncesiju u sastavu: 1. 
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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- dimnjačarskih poslova na području Općine Muć. 

Obzirom na naprijed navedeno predlaže se donošenje analiza davanja koncesije za  obavljanje 
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Muć kao što je naprijed navedeno.             
                                                                                                                                        
                                                                                                                                               Pročelnica: 
                                                                                                                                Kristina Dragin Jelić, dipl.iur. 

 
 
 

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 24.01.2015.godine, 
donio je  

ANALIZU DAVANJA KONCESIJE 
za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika 

na području Općine Muć 
 

1. Opis predmeta koncesije: Predmet koncesije je obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na 
području Općine Muć.  
 
2. Svrha i cilj koncesije: Svrha koncesije je  kvalitetno obavljanje poslova prijevoza pokojnika 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 utvrđeno je i obavljanje poslova 
prijevoza pokojnika. 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  poslove 
prijevoza pokojnika 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 prijevoza pokojnika na području Općine 
Muć određuje se u iznosu od 24.000,00 kuna. 
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: 363-02/15-01/01                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ:2180/02-02-15-1                                                                                                  Filip Stupalo 
Donji Muć,24.01.2015.g. 
     

O b r a z l o ž e n j e 
Odlukom o imenovanju stručnog povjerenstva za davanje koncesija 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- prijevoza pokojnika na području Općine Muć. 

Obzirom na naprijed navedeno predlaže se donošenje analiza davanja koncesije za  obavljanje 
komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Muć kao što je naprijed navedeno.             
                                                                                                                                         

                                                                                                                   Pročelnica: 
                                                                                                                                Kristina Dragin Jelić, dipl.iur. 
 

 

Na temelju članka 28. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12), članka 12. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 
38/09,79/09,153/09,49/11,144/12, 94/13 i 153/13)  te Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine 
Muć,  u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području 
Općine Muć,Općinski načelnik,dana 05.ožujka 2015.god. donio je  sljedeću 
 

 ODLUKU 
o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti  

  prijevoza pokojnika na području Općine Muć 
 

Članak 1.  
 Ovom Odlukom Općinski načelnik Općine Muć,Donji Muć 254,21203 Donji Muć,OIB:20072764912,(u 
daljnjem tekstu: DAVATELJ KONCESIJE), temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje 
komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Muć , objavljene u Elektroničkom oglasniku 
javne nabave Narodnih novina br. 2015/S 01K-0003202 od 27.siječnja 2015. godine,poništava postupak 
davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Muć. 
 

Članak 2. 
Razlog poništenja je, da za predmetni postupak nije pristigla niti jedna ponuda. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u „Službenom glasniku općine Muć“. 
 
KLASA:      363-02/15-01/01                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ:   2180/02-02-15-5                                                                                                 Filip Stupalo 
Donji Muć:  05.ožujka 2015.godine 
 

 
Na temelju članka 28. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12), članka 12. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 
38/09,79/09,153/09,49/11,144/12, 94/13 i 153/13)  te Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine 
Muć,  u postupku davanja koncesije za obavljanje dimljačarskih poslova na području Općine Muć,Općinski 
načelnik,dana 05.ožujka 2015.god. donio je  sljedeću 
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 ODLUKU 
o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimljačarskih poslova  

   na području Općine Muć 
 

Članak 1.  
 Ovom Odlukom Općinski načelnik Općine Muć,Donji Muć 254,21203 Donji Muć,OIB:20072764912,(u 
daljnjem tekstu: DAVATELJ KONCESIJE), temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje 
dimljačarskih poslova na području Općine Muć, objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih 
novina br. 2015/S 01K-0003241 od 27.siječnja 2015. godine,poništava postupak davanja koncesije za 
obavljanje komunalne djelatnosti,dimljačarskih poslova na području Općine Muć. 

 
Članak 2. 

Razlog poništenja je, da za predmetni postupak nije pristigla niti jedna ponuda. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u „Službenom glasniku općine Muć“. 
 
KLASA:      363-02/15-01/03                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ:   2180/02-02-15-5                                                                                                 Filip Stupalo 
Donji Muć:  05.ožujka 2015.godine 
                                                                                                                                     

 

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  26.ožujka 2015. godine podnosi: 

IZVJEŠĆE O RADU ZA RAZDOBLJE 
od 01. srpnja do 31.prosinca 2014. 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: 
 
-Odluka o uvjetima i načinu postupka gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Muć 
-Odluka o uvjetima i postupku natječaja davanja u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Muć 
-Odluka o uvjetima i načinima davanja na uporabu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Muć 
-Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova općinskog vijeća izabranih sa liste 
grupe birača izabranih u općinsko vijeće u Općini Muć za 2014.g. 
-Program korištenja sredstava ostvarenih prihoda od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 
-Zaključak o pokriću gubitaka tvrtke Promet d.o.o.Split za 2014.g. 
-Zaključak o prihvaćanju izmjena sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obveza spram dječjeg vrtića 
„Cvrčak“Solin. 
-Odluka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika na području Općine muć 
-Odluka o plaćama i pravima iz radnog odnosa dužnosnika Općine Muć 
-Odluka o određivanju lokacije za reciklažno dvorište 
-Prve izmjene i dopune Proračuna za 2014.g. 
-Odluka o odabiru osobe za povjeravanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Muć 
-Srednjoročni i godišnji plan davanja koncesija na području Općine Muć 
-Odluka o privremenom obavljanju komunalne djelatnosti održavanja čistoće na području Općine Muć 
-Prijedlog proračuna za 2015.g.sa projekcijama za 2016.-2017.g. 
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-Odluka o poslovima utvrđivanja,evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe općinskih poreza Općine Muć za 
2015.g. 
-Zaključak o obavljenoj financijskoj reviziji u Općini Muć 
-Odluka o osnivanju Vlastitog pogona 
-Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Muć za 2015. 
-Druge izmjene i dopune Proračuna za 2014.g. 
-Odluka o obvezatnom korištenju kom. usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i 
odvoz komunalnog otpada u Općini Muć 
 
U okviru svojih ovlasti, u izvještajnom razdoblju Općinski načelnik donio je Pravilnike i Odluke: 
-Pravilnik o radu  
-Pravilnik o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona 
-Pravilnik o korištenju sredstava reprezentacije 
-Pravilnik o korištenju poslovnih kartica 
-Pravilnik o stipendiranju studenata sa područja Općine Muć 
-Odluka o objavi prikupljanja ponuda pozivom za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete 
-Odluka o izmjeni odluke o isplati naknade troškova zaposlenicima za prijevoz na posao i sa posla 
-Odluka o broju i visini stipendija za 2014/2015.g. 
-Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu JUO-Općine Muć 
-Odluka o raspisivanju javnog natječaja/poziva za sufinanciranje programa i projekata za zadovoljavanje 
javnih potreba na području općine Muć 
-Plan prijma u službu JUO-Općine Muć 
 
Provedba navedenih zadaća ostvarena je na brojnim sastancima i konzultacijama, radnim dogovorima kako 
mene tako i rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine. 
 
Moram naglasiti da sam i u ovom izvještajnom razdoblju bio opterećen i izložen lažnim i neargumentiranim 
prijavama i pritiscima različitih struktura društva, a sve temeljem zlonamjernih i neumjesnih prijava dijela 
oporbe općine Muć te su izvidi Odjela gospodarskog kriminaliteta PU Splitsko-dalmatinske županije još uvijek 
u tijeku. 
 
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 856 predmeta, upravnih i neupravnih te je izdano 838 
predmeta. 
Od toga: -236 zahtjeva za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih       
                       zgrada u prostoru, 
               -114 zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa nezakonito izgrađenih       
                       zgrada u prostoru, 
               -3 zahtjeva za pristupa informacijama. 
 
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. 
Za plaćanje komunalnog doprinosa i drugih obveza, provođene su aktivnosti naplate potraživanja u vidu 
slanja opomena. 
Prema fizičkim osobama nisu provođene aktivnosti naplate dospjelih potraživanja iz razloga znatno slabijeg 
financijskog stanja stanovnika na području Općine Muć, slabe zaposlenosti i velikog broja starijeg 
stanovništva sa relativno malim mirovinama. 
  
Zaduživanja u izvještajnom razdoblju nije bilo. 
 
3. Održavanje i izgradnja  komunalne infrastrukture 
Održavane su pojedine nerazvrstane ceste te poljski putovi ,izgrađeno je dječje igralište u Gornjem Muću 
također je izvršena modernizacija javne rasvjete u Općini Muć primjenom mjera energetske učinkovitosti i 
zaštite od svjetlosnog onečišćenja što je sufinancirano od strane Fonda za energetsku učinkovitost u iznosu 
od 60% ukupne investicije. 
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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 za kupnju udžbenika i školskog pribora, za sve učenike prvih razreda na području 
općine Muć te su dodijeljene i donacije osnovnim školama na području Općine Muć. 
Sufinancirane studentskih pokaznih karata gdje je Općina financirala iznos od 50% ukupne cijene pokazne 
karte. 
U izvještajnom razdoblju sukladno proračunu Općina Muć sufinancirala je rad KUD-ova ,KUD-a Branimir 888- 
Smotru folklora „Stara je škrinja otvorena“  te Božićni koncert KUD-a Komaštre. 
 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 13 zahtjeva za isplatu pomoći za novorođeno. 
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. Osigurana 
su i dodatna sredstva za rad 4 sezonska vatrogasca za pojačanu intervenciju od 01.06 do 31.09.2013.god. 
 
Klasa: 021-05/15-01/01                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK 
Urbroj:  2180/02-01-15-3                                                                                                Filip Stupalo 
Donji Muć,26.ožujka 2015. 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 26.ožujka 2015. godine podnosi: 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA 
GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MUĆ ZA 2014.GODINU 

 
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Muć za 2014.godinu,sadrži: 
 
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. 
     Ukupna godišnja količina komunalnog otpada koja je sakupljena na području Općine Muć u 2014. godini i 
deponirana na odlagalištu «Karepovac» iznosi 180,72 tona. 
     Na području Općine Muć trenutno nije izdvojeno sakupljanje otpada nego se sav komunalni otpad i dalje 
zajedno pakira i odlaže u postavljene kontejnere u naseljima. 
 
2.Mjera za upravljanje i nadzor odlagališta otpada 
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    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 nalaze se odlagališta: Podine, Ramljane II, Bračević, 
Matende, Sutina, Sarići, Zmijavac, Put Smolčića, Soči, Paučići, Krivi Dolac, Crivac. 
   Sanirane su lokacije Bračević,Sarići,Krivi dolac,Zmijavac te manja novonastala odlagališta i lokacija Podine 
koja je učestalo izložena novim količinama otpada. 
 
4.Plan aktivnosti i financiranje 
 
     Na području Općine Muć nisu održane predviđene edukativne akcije te će se održati kroz 2015.god. 
Nabaviti će se novi kontejneri zapremnine 1100 l, za koje će se zatražiti sufinanciranje Fonda za zaštitu 
okoliša i energetske učinkovitosti. 
     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, a potom nabaviti zelene otoke 
prema Planu PGO-a.  
Početkom travnja izraditi će se novi Plan gospodarenja otpadom u skladu sa Zakonskim odredbama.  
                                          
Klasa: 021-05/15-01/01                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK 
Urbroj:  2180/02-01-15-4                                                                                                Filip Stupalo 
Donji Muć,26.ožujka 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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