
 SLUŽBENI GLASNIK 
             OPĆINE MUĆ 
GODINA XX                                       MUĆ, 30.travnja 2015.                                       BROJ 03/2015 

  

OPĆINSKO VIJEĆE 
Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ br.3/2013 i 5/13), Općinsko vijeće 
na 14. sjednici  održanoj dana 29. travnja 2015. godine donosi: 
 

O D L U K U 
o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Muć 

 
1. Donosi se Odluka o početku izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Muć. 
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:   2180/02-02-15-3                                                                                          Ante Jeličić 
Donji Muć:  29.travnja 2015.godine 
 
 
Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ br.3/2013 i 5/13), Općinsko vijeće 
na 14. sjednici  održanoj dana 29. travnja 2015. godine donosi: 
 

Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija Općine Muć 

 
1. Donosi se Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Muć  (usklađenje 2), 

izrađena od strane Alfa Atest d.o.o. Split, studeni 2014. godine. 
2. Ova Procjena  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:   2180/02-02-15-4                                                                                          Ante Jeličić 
Donji Muć:  29.travnja 2015.godine 
 
 
Na Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ br.3/2013 i 5/13), Općinsko 
vijeće na 14. sjednici  održanoj dana 29. travnja 2015. godine donosi: 
 

Plan zaštite od požara za Općinu Muć 
 

1. Donosi se Plan zaštite od požara za Općinu Muć, izrađena od strane Alfa Atest d.o.o. Split. 
2. Ovaj Plan 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:   2180/02-02-15-5                                                                                          Ante Jeličić 
Donji Muć:  29.travnja 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 14. sjednici  održanoj dana 29. travnja 2015. godine donosi: 
 

P L A N 
operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini 

na području Općine Muć 
 

1. Donosi se Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini na području Općine Muć 

2. Ovaj Plan 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:   2180/02-02-15-6                                                                                          Ante Jeličić 
Donji Muć:  29.travnja 2015.godine 

 

Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ br.3/2013 i 5/13), Općinsko vijeće 
na 14. sjednici  održanoj dana 29. travnja 2015. godine donosi: 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Sporazuma o utvrđivanju međusobnih  
prava i obveza spram Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Solin 

 
1. Prihvaća se Sporazum o utvrđivanju međusobnih prava i obveza spram Dječjeg vrtića „Cvrčak“ 

Solin. 
2. Ovlašćuje se predsjednik Općinskog vijeća da potpiše Sporazum iz toč. 1 ovog Zaključka. 
3. 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:   2180/02-02-15-7                                                                                          Ante Jeličić 
Donji Muć:  29.travnja 2015.godine 

 

Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ br.3/2013 i 5/13), Općinsko vijeće 
na 14. sjednici  održanoj dana 29. travnja 2015. godine donosi: 

I Z V J E Š Ć E 
o stanju zaštite od požara na području 

Općine Muć u 2014. godini 
 

1. Usvaja se Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Muć u 2014. godini. 
2. Ovo Izvješće  stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom glasniku 

Općine Muć“. 
 

KLASA:      021-05/15-01/01                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
URBROJ:   2180/02-02-15-8                                                                                          Ante Jeličić 
Donji Muć:  29.travnja 2015.godine 

 

Na temelju članka 43. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ br.3/2013 i 5/13), Općinsko vijeće 
na 14. sjednici  održanoj dana 29. travnja 2015. godine donosi: 
 

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

Članak 1. 
1. U Socijalno vijeće Općine Muć biraju se: 

- Ankica Krolo -  predsjednik 
- Stipe Sarić -  član 
- Stipe Svalina -  član 
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Članak 2. 

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:   2180/02-02-15-9                                                                                          Ante Jeličić 
Donji Muć:  29.travnja 2015.godine 
 

 

 Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10), članka 29. Statuta Općine 
Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj:03/13 i 05/13), te Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini (Narodne novine broj 36/15), Općinsko 
vijeće Općine Muć na 14.sjednici održanoj dana 29.travnja 2015.godine donosi  

PLAN  

OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI 

POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA 

ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2015. GODINI  

NA PODRUČJU OPĆINE MUĆ 

I. 

Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne aktivnosti, 
ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, zapovijedanje i nadzor u 
provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja požara na području Općine Muć u 
2015. godini. 

II. 

Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2015. godini na području Općine Muć (u daljnjem tekstu: Plan) temelji se na Programu 
kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske (objavljen u Narodnim novinama broj 36/15) u dijelu koji se odnosi 
na područje Općine Muć kao jedinicu lokalne samouprave.  

Ovim Planom se vrši privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i Plana ugroženosti 
od požara Općine Muć temeljem iskustava stečenih od njihovog donošenja do izrade ovog Plana. 

III. 

Općinsko vijeće Općine Muć donijelo je Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine 
Muć temeljen na Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Muć. 

IV. 

Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" br. 174/04, 79/07 i 38/09) Općinsko vijeće Općine 
Muć donijelo je sljedeće akte: 

- Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Muć, klasa: 021/05/13-02/02, ur. broj: 
21080/02-01-13-10 od 12.08.2013godine (objavljena u Službenom glasniku Općine Muć,  br.2/14) 

- Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Muć u 2014. godini, klasa: 021-05/15-01/01, 
ur. broj: 2180/02-01-15-10 od 26.03.2015. godine 

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja Općine Muć za 2015. godinu, klasa: 021-
05/14-02/07, ur. broj: 2180/02-01-14-5 od 30.12.2014  godine. 

- Izmjenu i dopunu Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa za Općinu Muć (Službeni glasnik 
Općine Muć,br. 2/14),klasa:021-05/14-02/01, ur. broj:2180/02-01-14-11 od 06.03.2014 godine. 

Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" br. 174/04, 79/07 i 38/09) Načelnik Općine Muć 
donio je: 
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- Plan pozivanja članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Muć, klasa:022-05/14-01/08, ur. broj: 2180/02-
02-14-1 od 07.03.2014 godine. 

V. 

Prema Planu zaštite od požara na području Općine Muć djeluje: 

 DVD MUĆ: 

- područje odgovornosti i djelovanja je čitavo područje Općine Muć, 

- zadaće: primanje poziva i izlazak na intervenciju u propisanom vremenu, gašenje svih vrsta požara bez 
obzira na složenost (požara otvorenog prostora, požara građevinskih i gospodarskih objekata), spašavanje 
ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje 
drugih poslova u nezgodama, ekološkim i inim nesrećama, sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite 
od požara i eksplozija, edukacija stanovništva po pitanju vatrozaštite (naročito mladeži), sudjelovanje u 
provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija. 

Mogući veći broj požara na otvorenom prostoru, pretežno u ljetnim mjesecima zahtijeva učešće većeg broja 
vatrogasaca, kako za sam period gašenja požara tako i po završetku akcije gašenja kod čuvanja požarišta, pa 
pored navedenih postrojbi na području Općine Muć mogu intervenirati i dobrovoljna vatrogasna društva 
udružena u Operativno područje Solin 

VI. 

Radi omogućavanja normalnog kretanja vatrogasnim vozilima u šumskim područjima potrebno je izvršiti 
uklanjanje raslinja uz šumske putove na problematičnim dijelovima, a nakon izvršenog kontrolnog pregleda 
šumskih putova od strane operativnih članova DVD Muć. Za organizaciju provedbu ove aktivnosti zadužuje se 
komunalni redar Općine Muć, a za provedbu aktivnosti DVD Muć. 

VII. 

Na području Općine Muć evidentiran je jedan značajniji lokalitet tzv. «divljih» odlagališta otpada na lokaciji 
Podine, te manji deponiji. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Muć zadužen je za konstantno praćenje stanja na evidentiranim lokacijama, 
kao i poduzimanje stalnih mjera s ciljem sprječavanja i sanacije evidentiranih «divljih» deponija, kao i drugih 
lokacija na kojima se povremeno nalazi deponirani otpad. 

VIII. 

Motriteljsko- dojavna služba ustrojava se s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara. Izviđačko 
preventivne ophodnje ustrojavaju se s ciljem poduzimanja mjera za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti 
odnosno pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom začetku. 

Na području Općine Muć nema građevina i otvorenih površina koje su razvrstane u najviše kategorije 
ugroženosti pa se motrenja i ophodnje vrše u danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od nastanka i 
širenja požara otvorenog prostora, te u danima prosudbe Vatrogasnog operativnog centra Split za takvim 
djelovanjem. 

Pripadnici Motriteljsko dojavne službe su osposobljeni vatrogasci DVD Muć obučeni u radne odore, opremljeni 
prijenosnim radio uređajem, dalekozorom, topografskom kartom područja i GSM aparatom. 

IX. 

Motriteljsko dojavna služba se obavlja u danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od nastajanja i širenja 
požara otvorenog prostora, te u danima prosudbe Vatrogasno operativnog centra Split za takvo djelovanje i to 
u dvije smjene: 

- 8,00 — 16,00 sati - 1 vatrogasac 
- 16,00 — 22,00 sata - 1 vatrogasac.  

Dnevni raspored vatrogasaca za motrenje i dojavljivanje izrađuje zapovjednik vatrogasne postrojbe. 
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X. 

Izviđačko preventivne ophodnje se obavljaju u danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od nastajanja i 
širenja požara otvorenog prostora, te u danima prosudbe Vatrogasno operativnog centra Split za takvo 
djelovanje i to u dvije smjene: 

- 8,00 — 16,00 sati — 2 vatrogasca 
-16,00 — 22,00 sata — 2 vatrogasca. 

XI. 

Za ophodnju koristi se zapovjedno terensko vozilo, a u slučaju potrebe može se koristiti i navalno voz. Vrstu 
vozila za ophodnje, dnevni raspored vatrogasaca i plan ophodnje izrađuje zapovjednik vatrogasne postrojbe. 

Plan ophodnji na području Općine Muć: 

1. dionica:Borovača 
2. dionica:  Gizdavac-Sutina-Zelovo 
3. dionica:  Crivac-Zlopolje-Vrba 

Izviđačko preventivne ophodnje obavljat će vatrogasci u radnim odorama opremljeni potrebnom opremom. 
Dinamika Izviđačko preventivnih ophodnji utvrđuje se po dnevnom nalogu zapovjednika, što se evidentira u 
dnevniku obavljanja ophodnji. U slučaju dojave Motriteljsko dojavne službe na zamijećene događaje požarne 
opasnosti na terenu ophodnja će se upućivati na takve lokacije s ciljem poduzimanja mjera za brzu akciju 
gašenja požara u začetku. 

XII. 

U slučaju eventualne potrebe za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja 
širenja šumskog požara na području Općine Muć angažirat će se teška mehanizacija sljedećih tvrtki: 

-Grguša d.o.o, ĆUK d.o.o, Obrt za prijevoz i građevinarstvo Dujo,Obrt za prijevoz Šako 

Navedene tvrtke se ugovorno obavezuju temeljem telefonskog poziva žurno angažirati tešku građevinsku 
mehanizaciju, a Općina Muć se obavezuje isplatiti naknadu za izvršene radove prema lokalnim tržnim 
cijenama po dostavi računa, temeljem prethodno usuglašenog i ovjerenog troškovnika radova. 

XIII. 

Vozila, oprema i tehnika DVD Muć potrebna za djelovanje tijekom protupožarne sezone je pripremljena i 
nalazi se u ispravnom stanju. 

XIV. 

Za koordinaciju u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i dobara na području Općine Muć u slučaju nastupanja 
elementarnih nepogoda ustrojen je Stožer zaštite i spašavanja Općine Muć. Kao član Stožera zaštite i 
spašavanja Općine Muć uključen je zapovjednik DVD Muć, te predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova 
(MUP-a) i Državnog ureda za zaštitu i spašavanje (DUZS-a). 

XV. 

Poradi učinkovitog vođenja posebno složenih višednevnih intervencija, na raspolaganje operativnom stožeru 
intervencije i vatrogasnim snagama stavlja se na raspolaganje prostor  

- DVD Muć, Muć, Donji Muć 183 

XVI. 

Za potrebe djelovanja operativnih i zapovjednih snaga zaštite i spašavanja u slučaju neposredne opasnosti od 
teških elementarnih nepogoda koriste se prostori: 

- DVD Muć, Muć, Donji Muć 183 
- Društveni dom, Donji Muć 183 
-Osnovne škole na području Općine Muć 
-Crkveni prostori na području Općine Muć 
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XVII. 

Osoba zadužena za koordinaciju provedbe Programa Vlade RH za Općine Muć je zamjenik načelnika Ana-
Marija Jukić. 

XVIII. 

U Proračunu Općine Muć za 2015. godinu osigurana su sredstva za potrebe sustava zaštite i spašavanja u 
ukupnom iznosu od 300,000,00 kn, od čega 300,000,00 kuna isključivo za vatrogastvo (Dobrovoljno 
vatrogasno društvo Muć, troškovi motrenja i ophodnji, prijevoza i prehrane). 

XIX. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Muć i web stranicama 
Općine Muć: http://www.muc.hr 

KLASA:      021-05/15-01/01                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
URBROJ:   2180/02-02-15-6                                                                                          Ante Jeličić 
Donji Muć:  29.travnja 2015.godine 

 

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) i članka 29., Statuta 
Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć, 03/13 i 05/13) Općinsko vijeće Općine Muć, na  14.sjednici 
održanoj dana, 29.travnja 2015. godine donosi: 

                                                       O D L U K U 
                                                o izradi izmjena i dopuna 
                                     Prostornog plana uređenja Općine Muć 

 
OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom započinje izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Muć (Službeni 
glasnik Općine Muć broj 02/99, 02/08, 09/10,) (u daljnjem tekstu: PPUO Muć). 
Postupak izmjena i dopuna PPUO Muć će se temeljem ove Odluke provesti prema obuhvatu izmjena i 
dopuna utvrđenom u članku 4. ove Odluke kroz razloge za izmjenu i dopunu. 
 

Članak 2. 

Odlukom o izradi izmjena i dopuna PPUO-a Muć (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se pravna osnova 
za izradu izmjena i dopuna PPUO-a Muć, obuhvat,  razlozi za izradu izmjena i dopuna plana, ocjena stanja 
u obuhvatu plana, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, planova studija i drugih 
dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za 
izradu izmjena i dopuna, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim 
propisima koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju 
sudjelovati u izradi prostornog plana, rokovi za izradu, te izvor financiranja izrade izmjena i dopuna plana. 
 
PRAVNA OSNOVA 

Članak 3. 

Pravna osnova za donošenje Odluke sadržan je u st. 3. članka 86. Zakona o prostornom uređenju 
(Narodne novine 153/13), (u daljnjem tekstu: Zakon). 
Izmjene i dopune PPUO Muć  će se izraditi u skladu sa Zakonom iz stavka 1. ovog članka, Pravilnikom 
o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata 
prostornih planova (Narodne novine 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), te drugim važećim zakonima i 
propisima. 
Nositelj izrade Izmjena i dopuna PPUO Muć je Jedinstveni upravni odjel Općine Muć. 

 
RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PPUO-a MUĆ 
 

Članak 4. 

Izmjenama i dopunama PPUO-a Muć koje su predmet ove Odluke pristupa se radi izmjene planskog 
rješenja u dijelu: 

- usklađivanje plana sa Zakonom o prostornom uređenju i Županijskim prostornim planom, na način da se 
odrede neuređeni dijelovi građevinskog područja te uskladi potreba izrade UPU-a 

- rješavanja problema nastalih ozakonjenjem bespravno sagrađemih zgrada 

http://www.muc.hr/
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- izdvojenih građevinskih područja gospodarske-proizvodne ili poslovne namjene, 
- izdvojenog  građevinskog  područja  ugostiteljsko  turističke namjene radi  stvaranja planskih pretpostavki 
za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i u čvrstim objektima. 
- izdvojenih novih športsko-rekreacijskih zona  
- zahtjevi fizičkih i pravnih osoba za promjenom granica građevinskog područja 
-izrada pročišćenog teksta odredbi za provedbu prostornog plana i grafičkog dijela prostornog 
plana (prema čl.113.Zakona o prostornom uređenju). 
 
OBUHVAT PLANA 

                                                        Članak 5. 

Obuhvat PPUO-a Muć jednak je administrativnom  području Općine Muć. 
 
 
OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PPUO-a MUĆ 

 
                                                        Članak 6. 

Prostorni plan uređenja Općine Muć donesen je 1999. godine i dosad je usklađivan-mijenjan u dva navrata  i 
to 2008.i 2010.godine. 
Ocjenjuje se da kroz važeći Plan tj.neke njegove segmente nije moguće optimalno korištenje postojećih 
potencijala prostora sukladno novim zakonima i propisima. 
Sadašnji demografski, gospodarski i drugi procesi na području Općine upućuju na potrebne Izmjene i dopune 
Prostornog plana Općine Muć. U skladu s čl.201.Zakona o prostornom uređenju potrebno odrediti neuređene 
dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu probrazbu. 
 
 
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PPUO–a MUĆ  
 

Članak 7. 

Ciljevi i programska polazišta za izradu izmjena i dopuna PPUO-a Muć sadržani su u razlozima za pokretanje 
ovih  izmjena i dopuna. 

 

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH 
POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA 
IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO MUĆ 

 
Članak 8. 

Zahtjevi za izradu izmjena i dopuna PPUO Muć utvrđuju se sukladno važećim posebnim propisima, te 
sukladno Prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije.  

 

Ako se tijekom Izmjena i dopuna Plana ukaže potreba za dodatnim posebnim stručnim podlogama od 
značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene. 

 
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 

 
Članak 9. 

Stručno rješenje u postupku izrade izmjena i dopuna PPUO-a Muć izradit će stručni izrađivač u suradnji s 
Nositeljem izrade sukladno pravilima struke odnosno pozitivnim zakonskim propisima koji reguliraju izradu 
prostornih planova. 

 
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA 
IZRADU PROSTORNOG PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU 
SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA 
 

Članak 10. 

Na sudjelovanje u  postupku izrade Izmjena i dopuna PPUO Muć pozvati  će se javnopravna tijela, utvrđena 
u popisu kako slijedi: 

- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, 

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 
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- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnog  gospodarstva 

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, 

- Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih I 
poslova civilne zaštite 

- Državni ured za upravljanje državnom imovinom 

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje  

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split, 

- Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar  Split, Ispostava Solin 

- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, 

- Županijska uprava za ceste Split, 

- Hrvatske šume, Uprava šuma, Podružnica Split 

- HAKOM – Hrvatska agencija za poštu i elektroničke telekomunikacije , 

- HEP ODS d.o.o. 

- Zavod za prostorno uređenje Splitsko dalmatinske 
žuipanije, 

- Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prostorno 
uređenje, 

- Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split  
 

Temeljem članka 90. Zakona, javnopravna tijela iz prethodnog stavka pozvat će se da u roku od 15 dana od 
zaprimanja Odluke dostave zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna PPUO Muć koji nisu sadržani u 
informacijskom sustavu. 
Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u datom roku, smatrat će se da zahtjeva nema. 

 
ROKOVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO-a MUĆ 
 

Članak 11. 

Za izradu izmjena i dopuna PPUO-a Muć utvrđuju se rokovi kako slijedi: 

- za dostavu zahtjeva za izradu plana - rok od 15 dana od zaprimanja Odluke s pozivom na 
dostavu zahtjeva, 

- za izradu nacrta prijedloga prostornog plana za javnu raspravu - rok od 60 dana od zaprimanja 
zahtjeva iz prethodnog podstavka. 

- za  izradu  nacrta  konačnog  prijedloga  prostornog  plana–  rok  od  60  dana  od  Izvješća  o 
provedenoj javnoj raspravi, 

- za izradu konačnog prijedloga plana – rok od 15 dana od njegovog utvrđivanja. 

 
IZVORI FINANCIRANJA 

                                                         Članak 12. 

Sredstva za izradu izmjena i dopuna PPUO Muć su planirana iz drugih izvora sukladno mogućnostima 
koje proizlaze iz odredbe st.2. članka 63. Zakona. 
 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 
                                                                        Članak 13. 
Nositelj izrade Plana obvezuje se 
   -  obavijestiti javnost o izradi Plana 

- Odluku dostaviti Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj i Zavodu za prostorno uređenje 
Splitsko-dalmatinske županije, 

- Odluku dostaviti tijelima iz članka 10. ove Odluke sa pozivom za dostavu zahtjeva za izradu 
Plana. 

                                                         Članak 14. 

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:   2180/02-02-15-3                                                                                          Ante Jeličić 
Donji Muć:  29.travnja 2015.godine 



BROJ 03/2015                                                                                                                            30.travnja 2015. 

9               SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MUĆ 

 

Na temelju članka 19. i 35.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i sukladno odredbi točke 2. rješenja 
Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske, Klasa:023-03/94-01-72 od 22. veljače 1994. godine, Grad 
Solin i općine Klis, Muć i Dugopolje (u daljnjem tekstu: sudionici sporazuma), sklapaju sljedeći 
 

SPORAZUM 
o uređivanju međusobnih prava i obveza  

spram Dječjeg vrtića "CVRČAK" Solin 
 

Članak 1. 
Sudionici su suglasni da su, uvodno citiranim rješenjem osnivačka prava predškolske ustanove Dječji vrtić 
Cvrčak- Solin, prenesena na Grad Solin, Općinu Klis i Općinu Muć, koji su sporazumom o međusobnim prava 
i obvezama u svezi osnivačkih prava nad predškolskom ustanovom DV Cvrčak, Solin od 2. lipnja 1994. 
godine uredili svoja međusobna prava i obveze.  
Sudionici su suglasni da je Zakon o područjima županija, općina i gradova u RH (Narodne novine br. 10/97) 
osnovana Općina Dugopolje izdvajanjem iz područja Općine Klis, koja je time stekla i prava i obveze 
suosnivača Dječjeg vrtića Cvrčak, Solin (u daljnjem tekstu: Vrtić), pa s tim u vezi ovim Sporazumom sudionici 
utvrđuju svoja osnivačka prava i obveze, spram vrtića kao zajedničke ustanove.  

 
Članak 2. 

Djelatnost ustanove jeste predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi od navršene prve 
godine života do polaska u osnovnu školu i koja djelatnost je od javnog interesa, a provodi se sukladno 
odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnom pedagoškom standardu predškolskog 
odgoja u RH, te programski usmjerenjem Ministarstva prosvjete i športa.  

 
Članak 3. 

Sudionici su suglasni da vrtić ostvaruje programe predškolskog odgoja na području i za potrebe sudionika 
ovog Sporazuma u objektima odnosno prostorima na područjima osnivača, kako slijedi: 

Grad/Općina Broj djece Broj odgojnih 
skupina 

Broj djelatnika % sudjelovanja u 
programu 

SOLIN 
KLIS 
DUGOPOLJE 
MUĆ 

914 
73 
81 
27 

37 
3 
3 
1 

102 
9 
7 
4 

84,09 
6,82 
6,82 
2,27 

UKUPNO: 1095 44 122 100% 

 
Članak 4. 

Sudionici su suglasni da vrtić za područje Grada Solina ostvaruje 84,09% ukupnog programa, Općinu Klis 
6,82% Općinu Dugopolje 6,82 % i Općinu Muć 2,27%, pa isti priznaju takve  udjele u osnivačkim pravima i 
obvezama svakog sudionika.  
Promjenom odnosa sudionika u obuhvatu djece odnosno povećanju ili smanjenju broja odgojnih skupina u 
programu predškolskog odgoja, odnosi sudionika u suosnivačkim pravima, utvrđeni u prethodnom stavku, 
mijenjaju se srazmjerno tim promjenama, automatski. 
 

Članak 5. 
Sudionici su suglasni da svaki od osnivača utvrđuje program predškolskog odgoja koji ostvaruje vrtić za  
njegovo područje te se obvezuje tako utvrđeni program sufinancirati u cijelosti prema stvarnim troškovima i to 
sredstvima proračuna i iz sredstava sudjelovanja roditelja o čijoj visini odlučuje svaki od osnivača za svoje 
područje, sukladno Zakonu i kriterijima Županije. 
Osnivači osiguravaju troškove investicijskog održavanja i opremanja objekta, u svom proračunu, tako da svaki 
osigurava te troškove za organizacijski dio na svom području u cijelosti.  
Troškove investicijskog održavanja zajedničkih prostora kuhinje, praonice, osnivači će financirati 
proporcijonalno udjelu iz čl. 4. ovog Sporazuma. 
Sukladno tome, utvrđuje se da za svaki slučaj ukidanja ustanove, objekt i pripadajuća oprema ostaju na 
raspolaganju onom osnivaču na čijem području se nalazi.  
 

Članak 6. 
Sudionici su suglasni da će sredstva za plaće i materijalna prava odgojiteljica i pomoćnog osoblja Grad Solin i 
Općine Klis, Muć i Dugopolje osigurati u svom proračunu. Općine su dužne ta sredstva  do 15-tog u tekućem 
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mjesecu, za prošli mjesec uplatiti u Proračun Grada Solina kako bi se na vrijeme isplatile plaće 
odgajateljicama. 
Sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenih u Upravi vrtića (ravnatelj, pedagog i ostali djelatnici 
zajedničkih službi) sudionici podmiruju u postotku utvrđenim u čl. 4. ovog Sporazuma, osnivači su dužni platiti 
do 15-og u mjesecu za prošli mjesec. 
Sredstva za tekuće održavanje objekata i svi materijalni troškovi vrtića podmiruju se iz uplata roditelja.  
Račun – fakturu za podmirenje obveza iz stavka 1. i st. 2. ovog članka Uprava vrtića dostavlja osnivačima 
najkasnije do 10-og u mjesecu za prošli mjesec. 
Sudionici su suglasni da je Dječji vrtić Cvrčak Solin obvezan obračunati plaće svim  djelatnicima vrtića, a 
isplate istih će se vršiti tek po uplaćenim sredstvima od pojedinog osnivača.  
 Osnivači su suglasni da mogu samostalno odlučivati o opsegu materijalnih prava zaposlenika ustanove sa 
svog područja te za ista osigurati odgovarajuća sredstva u svom proračunu.   
 

Članak 7. 
Vrtićem upravlja Upravno vijeće koje se ustrojava sukladno odredbama Zakona. Upravno vijeće ima ukupno 7 
članova i to: 
- četiri člana imenuje Grad Solin 
- jednog člana imenuju Općine Dugopolje, Klis i Muć na jednogodišnji mandat izmjenjujući se kako su redom 
navedene 
-jednog člana iz reda odgojno-obrazovnih djelatnika kojeg bira Odgojiteljsko vijeće iz reda stručnih djelatnika s 
područja Solina 
-jedan član bira se na roditeljskom sastanku roditelja djece s područja Grada Solina 
Osnivači će predstavnike u Upravno vijeće vrtića imenovati sukladno odredbama posebnog Zakona.  
 

Članak 8. 
Eventualno ostvarene dobit ustanove upotrebljavat će se isključivo za unapređenje djelatnosti za potrebe 
organizacijskih jedinica svakog od osnivača u omjeru utvrđenom člankom 4. ovog Sporazuma. 
Osnivači su suglasni da će eventualne gubitke ustanove pokriti u omjerima iz članka4. Ako nije moguće 
utvrditi da je gubitak nastao neispunjenjem obveza jednog od osnivača spram vrtićima.  
 

Članak 9. 
Vrtić može stjecati, opterećivati i otuđivati imovinu samo uz suglasnost onog od osnivača na čijem području se 
vrtići nalaze.  
 

Članak 10. 
Odluku o ukidanju vrtića kao zajedničke ustanove, osnivači donose sukladno odredbama Zakona o 
ustanovama, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  i na temelju plana mreže predškolskih 
organizacija na području Splitsko-dalmatinske županije.  
 

Članak 11. 
Opći akti (Statut , Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, i dr.) koje donosi Upravno vijeće vrtića uz suglasnost 
osnivača, dostavljaju se svim sudionicima. 
Rad ekonomičnog postupka i u cilju osiguravanja normalnih uvjeta za  rad vrtića kao zajedničke ustanove, 
sudionici su suglasni da na opće akte vrtića iz prethodnog stavka, suglasnost daje Grad Solin. 

 
Članak 12. 

Sudionici su suglasni da ravnatelj vrtića imenuje i razrješava isključivo Grad Solin, na prijedlog Upravnog 
vijeća vrtića. 
 

Članak 13. 
Osnivači se obvezuju osigurati uvjete za nesmetan rad vrtića, osiguranjem redovitih financijskih sredstava 
sukladno obvezama preuzetim ovim Sporazumom, tako što će se sredstva za plaće i druge prihode 
zaposlenika uplaćivati najkasnije do 15-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. 
Sudionici su suglasni da ravnatelj vrtića može otkazati usluge onom osnivaču koji dva mjeseca ne podmiri 
svoje redovite financijske obveze. 
U slučaju da osnivači ne izvršavaju obveze iz ovog članka Sporazuma, Grad Solin kao i ostali osnivači 
Ustanove, pridržavaju pravo da pokrenu postupak osnivanja vlastite ustanove i to bez suglasnosti ostalih 
suosnivača, uz uvjet da ispunjava druge zakonske uvjete temeljem Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju kao i Državnog pedagoškog standarda  predškolskog odgoja i obrazovanja.  
Svi osnivači moraju prije pokretanja postupka osnivanja vlastite Ustanove, bez obzira tko je od osnivača 
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pokrenuo postupak, u cijelosti podmiriti svoja dugovanja prema Dječjem vrtiću Cvrčak-Solin. 
   

Članak 14. 
Danom potpisa ovog Sporazuma, prestaje važiti Sporazum o međusobnim pravima i obvezama u svezi 
osnivačkih prava nad predškolskom ustanovom DV Cvrčak- Solin, od travnja 1998. godine.  

 
Članak 15. 

Ovaj Sporazum stupa na snagu kada ga prihvati Gradsko vijeće Grada Solina i Općinska vijeća Dugopolja, 
Klisa i Muća. 
Svakom sudioniku pripadaju dva izvornika potpisanog Sporazuma. 
       
                   Sudionici: 
       
ZA GRAD SOLIN                         ______________ 
Klasa:021-05/15-01/03 
Ur.broj:2180/1-02-01-15-6 
Solin, 24. ožujka 2015.g. 
 
ZA OPĆINU KLIS                       _______________ 
Klasa: 
Ur.broj: 
Klis,  
 
ZA OPĆINU DOGOPOLJE                                ________________ 
Klasa: 
Ur.broj: 
Dugopolje, 
 
ZA OPĆINU MUĆ                     ________________ 
Klasa           
Ur.broj: 
Muć,  
 
KLASA:      021-05/15-01/01                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
URBROJ:   2180/02-02-15-7                                                                                          Ante Jeličić 
Donji Muć:  29.travnja 2015.godine 

 

       

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), članka 29. Statuta Općine 
Muć (Službeni glasnik Općine Muć br. 03/13 i 05/13) Općinski načelnik Općine Muć 28.04.2015. godine, 
 d o n o s i 

Izvješće o stanju zaštite od požara 
na području OPĆINI MUĆ u 2014. godini. 

 
1. Uvod 
U svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara poduzimaju se mjere i radnje za otklanjanje uzroka požara, za 
sprječavanje nastajanja i širenja požara, za otkrivanje i gašenje požara, za utvrđivanje uzroka požara kao i za 
pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom (Zakon o zaštiti od požara NN br. 
92/2010). 
Kako nalaže Zakon o zaštiti od požara u Planovima zaštite od požara, koje je donijela Općina Muć, propisane 
su mjere i radnje koje treba poduzimati na određenom području,a koji se ažuriraju svake godine. 
 
Vatrogasna djelatnost, kao dio ukupne zaštite od požara, sudjelovanje u provedbi 
preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine 
ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim 
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situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. (Zakon 
o vatrogastvu NN br.106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10). 
 
Općina Muć dužna je ustrojiti operativne vatrogasne postrojbe, a za organiziranost, opremljenost i 
intervencijsku spremnost istih odgovoran je županijski 
vatrogasni zapovjednik. 
Općina Muć nije ustrojila vatrogasnu postrojbu već je osnovala DVD Muć koji je dio sustava zaštite od požara 
unutar Vatrogasne zajednice SDŽ a koja je krovna organizacija zadužena za učinkovitu provedbu vatrogasne 
djelatnosti i razvoj vatrogasnog sustava sukladno gospodarskom i tehnološkom razvoju, provedba mjera za 
ujednačavanje stupnja zaštite od požara na cijelom području Županije, te preventivno djelovanje u pogledu 
smanjenja rizika od nastajanja požara i drugih nesreća. 
 
2. Posebnosti Općine Muć 
Prostor od cca 222,62 km² Općine, podijeljen je u šesnaest naselja koja su bitno različita u pogledu 
zaštite od požara. 
Reljef općine Muć je karakterističan po svojoj brdovitosti s planinom Svilaja na sjeveru i planinom Moseć na 
južnoj strani Općine. Ravničarskog zemljišta pogodnog za obrađivanje ima vrlo malo sa ukupno 1000 ha 
površine. Ostalo zemljište predstavlja krš i kamenjar i većim dijelom je golo ili pokriveno niskim raslinjem. 
Na području Općine Muć, prema popisu iz 2011. g. živi 3 882 stanovnika. Gustoća naseljenosti iznosi 17,43 
st/km2, što je ispod državnog prosjeka koji iznosi 75,90 st/km2. 
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje te mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog paljenja 
na otvorenom na snazi je odluka o zabrani paljenja tijekom za razdoblje visokog indeksa ili 
vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara. 
Za provedbu mjera motrenja uspostavljena su dežurstva DVD-a za područje Općine Muć 
dok su tijekom ljetnih mjeseci organizirana pojačanja sezonskim vatrogascima. Sve te postrojbe, tijekom 
najvećeg požarnog opterećenja, obavljaju 24 satno operativno dežurstvo. 
Na području Općine Muć Hrvatske šume d.d. vrše motrilačku i dojavnu službu. 
 
3. Vatrogasna infrastruktura 
Na području Općine Muć za sada nemamo vatrogasni dom već se za potrebe DVD-a koristi prizemlje  
Društvenog doma u Donjem Muć na adresi k.br.183. 
Sukladno Zakonu o vatrogastvu i Pravilniku o minimumu tehničke opremljenosti i sredstava vatrogasnih 
postrojbi, te ostalim zakonskim propisima, DVD-u nedostaje dio propisane opreme, pogotovo one potrebne za 
djelovanje u slučaju iznenadnog događaja izazvanog opasnim tvarima a nedostaje i osnovna oprema za 
djelovanje na tehničkim intervencijama i potresima. 
 
4. Ugroženost od požara raslinja 
Poznato je područje Općine Muć, zbog svoje konfiguracije, klime i sastava raslinja posebno ugrožene od 
požara raslinja, poglavito tijekom ljetnih mjeseci. 
Karakter općine iziskuju pojačanu zaštitu od požara raslinja, pa time i veća materijalna izdvajanja. To 
predstavlja problem, jer taj raspršeni prostor nastanjuje manji broj stanovnika što, ukupno gledajući, znači da 
mali broju stanovnika skrbi o velikoj površini pod raslinjem. 
Vatrogasne intervencije u pravilu su sezonskog karaktera što otežava kontinuitet organiziranosti, jer se iz 
relativno umjerene potrebe, u određenom vremenskom periodu sve treba podrediti zahtjevnom ustroju i 
brojnosti. Najzahtjevnije i najbrojnije intervencije su upravo u ljetnom sušnom periodu. 
 
5. Intervencije i osposobljavanje vatrogasaca 
Za vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine DVD- Muć dostavilo je izviješće o svom radu. Prema 
dostavljenom izviješću tijekom 2014. godine, pored redovne djelatnosti, društvo je obavljalo i niz drugih 
preventivnih aktivnosti u suradnji sa Općinom Muć. 
Upravni odbor društva sastao se 5 puta, na kojim sjednicama su donijete smjernice rada,odluke i način 
preventivnog djelovanja, kao i izvršiteljima tih i ostalih radnih obveza. 
U izvještajnom razdoblju uspostavljeni su kontakti sa svim društvima na našem području, 
te kontakti sa drugim društvima iz RH. 
DVD-u je zaprimio razne donacije za potrebe uređenja prostora koje koristi,te su uredili kuhinju, WC, sobu, 
sobu za sastanke. 
Redovne aktivnosti DVD-a; održavanje postojeće radne opreme i vozila, edukacija i obuka 
vatrogasaca od kojih je:1 član položio ispit za voditelja intervencije u Ministarstvu unutarnjih poslova, 1 član 
položio za vatrogasnog tehničara te 2 člana osnovni ispit za vatrogasce. 
Tijekom ljetne sezone organiziran je smjenski rad sa po 2 vatrogasca u smjeni. 
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Tijekom 2014.g. bile su 33.registrirane intervencije na području Općine: 
-Na požarima je sudjelovalo 69 vatrogasaca, koji su ukupno utrošili 326 sati. Vozila su 21 put izlazila na 
intervenciju. Na intervencijama je utrošeno 80.185,00 kn. Izgorjela površina obuhvaća 280.000 m2. 
-    Na tehničkim intervencijama-ispumpavanja vode sudjelovalo je ukupno 48 vatrogasaca, ukupno su izlazila 
9 vozila te je utrošeno 28 sati.  
-    Na prometne nezgode izišlo je ukupno 6 vatrogasaca, ukupno su izišla 2 vozila te je utrošeno ukupno 16 
sati. 
-    Na ostalim intervencijama sudjelovalo je ukupno 11 vatrogasaca, vozila su izišla 4 puta te je utrošeno 18 
sati. 
 
Za izvještajnu godinu dana 26.ožujka 2015.godine izvršen nam je nadzor od strane vatrogasnog inspektora 
DUZS-a, koji je sačinio zapisnik, u kojem je konstatirano da su zadovoljeni svi kriteriji sukladno zakonskim 
propisima. 
 
6. Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2014. godinu  
 
Prema Planu zaštite od požara, na području Općine Muć djeluje DVD Muć, koji broji ukupno 96 članova, od 
kojih 36 operativnih članova, te raspolaže sa 5 vozila.  
Općina Muć je u 2014. godini za financiranje djelatnosti DVD Muć iz Proračuna izdvojila i uplatila na račun 
istog sredstva u iznosu od 185.000,00 kn te iznos od 108.000,00 kn za sufinanciranje zapošljavanja 
sezonskih vatrogasaca u periodu protupožarne sezone.  
Na području Općine Muć evidentirana su tzv. „divlja“ odlagališta, od kojih najveći problem predstavlja tzv. 
„divlje odlagalište“ na lokaciji Podine, te se ista kontinuirano saniraju. 
Na području Općine Muć ustrojena je Motriteljsko-dojavna služba, u kojoj djeluju osposobljeni vatrogasci 
DVD-a Muć, sa cjelokupnom pripadajućom opremom, sve prema rasporedu izrađenog od strane zapovjednika 
vatrogasne postrojbe. Ujedno su organizirane izviđačko-preventivne ophodnje prema planu kojeg izrađuje 
zapovjednik vatrogasne postrojbe. 
Vozila, oprema i tehnika DVD Muć nalazi se u ispravnom i pripravnom stanju. 

 
KLASA:      021-05/15-01/01                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
URBROJ:   2180/02-02-15-8                                                                                          Ante Jeličić 
Donji Muć:  29.travnja 2015.godine 
 

 

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10), članka 29. Statuta 
Općine Muć  („Službeni glasnik općine Muć 03/015 i 05/15) Općinski načelnik Općine Muć donosi 

P L A N 
unapređenja zaštite od požara  

na području Općine Muć za 2015. godinu 
 

Članak 1. 
Temeljem Procjene ugroženosti od požara i dosadašnjih iskustava u pogledu priprema i provođenja 
operativnih mjera i zadaća na planu brzog i djelotvornog otkrivanja i dojave i gašenja nastalih požara ovim se 
Planom utvrđuju određene mjere i zadaće za unapređenje zaštite od požara na području Općine Muć u 2015. 
godini.  

Članak 2. 
Potrebno je u nastupajućoj ljetnoj (požarnoj) sezoni, od 1. lipnja do 30. rujna 2015. godine, za području 
Općine Muć pripremiti i provoditi sljedeće operativne mjere i zadaće:  

1) operativne mjere i zadaće na temelju programa rada DVD-a Muć za 2015. godinu,  

2) aktivno dežurstvo vatrogasne (interventne) postrojbe radi brze i djelotvorne intervencije na gašenju požara 
te sprječavanju širenja požara,  

3) ustrojiti motriteljsko-dojavnu službu, radi trenutačnog otkrivanja i dojave požara otvorenog prostora,  
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4) utvrditi plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja 
protupožarnih putova.  

Članak 3. 
Operativne mjere i zadaće u zaštiti od požara provodit će se na sljedeći način:  
1. na temelju programa rada DVD-a Muć za 2015. godinu, kao nositelja vatrogasne službe, tj. vatrogastva na 
području Općine Muć 
2. aktivnim dežurstvom vatrogasne (interventne) postrojbe,  
3. ustrojem motriteljsko-dojavne službe,  
4. donošenjem plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu i probijanje protupožarnih 
prosjeka i protupožarnih putova.  

Članak 4. 
Aktivno dežurstvo vatrogasne (interventne) postrojbe provodit će se svakodnevno u DVD-u Muć od 00,00 do 
24,00 sata.  

Aktivno dežurstvo provodit će:  
- 20 vatrogasaca  – aktivni vatrogasci Muć,  
- 1 profesionalni vatrogasac  – zapovjednik DVD-a Muć, 
- 8 sezonskih operativnih vatrogasaca. 

Članak 5. 
Motriteljsko-dojavna služba obuhvaća motrenje s motrionica ili motriteljskog mjesta te ophodarenje pješice ili 
prijevoznim sredstvima.  

Protupožarno motrenje organizirat će Hrvatske šume d.o.o. u okviru svojih planova protupožarne zaštite 
šumskih područja na području Općine Muć, organizacijom određenih motrionica i/ili motriteljskih mjesta, a 
odnose se na šume u državnom vlasništvu.  

Na području Općine Muć motrenje opasnosti od nastanka požara od strane Hrvatskih šuma vrši se sa 
motrilačke postaje Borovača: 
- motrenje se obavlja s motrionice željezne konstrukcije visine 10 metara. Radijus vidokruga je cca 3 000 m, a 
površina koja se nadzire 3 000 ha. Vrijeme motrenja je od 01.06. do 15.09. u trajanju od 24 sata u tri smjene 
od 00- 24 sata. 

Protupožarne ophodnje u svrhu nadziranja određenih šumskih područja organizirat će Hrvatske šume d.o.o. u 
okviru svojih planova protupožarne zaštite šumskih područja na području Općine Muć, a odnose se na šume 
u državnom vlasništvu.  

Članak 6. 
Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja 
protupožarnih putova utvrđen je Planom godišnje provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini.  

Članak 7. 
Svi sudionici u provođenju navedenih mjera i zadaća (vatrogasna postrojba DVD-a Muć, motrionice odnosno 
motriteljska mjesta i ophodnje) bit će posredstvom radio veze ili telefonom povezani u zajednički sustav 
komunikacije s drugim tijelima zaštite i spašavanja.  

Članak 8. 
O provođenju određenih mjera i zadaća vodit će se dnevnik rada na razini zapovjednika smjene u DVD-u Muć 
te će se nadzirati provođenje određenih mjera od strane zapovjednika DVD-a Muć. 

 
Članak 9. 

Vatrogasce koji će tijekom ljetne sezone biti angažirani u vatrogasnu (interventnu) postrojbu pri DVD-u Muć 
odredit će nadležno tijelo DVD-a Muć. 

Članak 10. 
Za one mjere i zadaće iz ovog Plana koje ne budu realizirane, odnosno iste ne budu izvršene u skladu s 
pravilima struke i ovim Planom, izvršiteljima neće biti isplaćena naknada, tj. sredstva za svrhu određena ovim 
Planom.  

Članak 11. 
U slučaju izvršenja mjera i zadaća po nalogu Općine Muć, a koja nisu obuhvaćena ovim Planom, Općina Muć 
će iz Proračuna ili iz drugih izvora za njih osigurati dodatna sredstva.  
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Članak 12. 
Sve neizvršene mjere i zadaća prilikom nadzora nad provođenjem mjera i zadaća utvrđenih ovim Planom, 
zapovjednik DVD-a Muć utvrdit će u pisanom obliku te o uočenim nepravilnostima izvijestiti nadležno tijelo 
DVD-a Muć i Općinu Muć (Načelnika). 

Članak 13. 
Ovisno o vremenskim prilikama i drugim relevantnim čimbenicima, odluku o promjeni određenog roka za 
početak (1. lipnja 2015.) odnosno završetka (30. rujna 2015.) provođenja određenih operativnih mjera i 
zadaća iz ovog Plana, na prijedlog zapovjednika DVD-a Muć, donijet će Načelnik.  

Članak 14. 
Sredstva Proračuna Općine Muć namijenjena za realizaciju ovog Plana, a koja izvršava DVD Muć, odnosno 
namijenjena su za financiranje rada DVD-a Muć, isplaćivat će se (namjenski) na žiroračun DVD-a Muć.  

Članak 15. 
DVD Muć dužan je do kraja svibnja 2015. godine dostaviti Općini Muć (Načelniku) cjelovito izvješće o 
utrošenim sredstvima iz Proračuna namijenjena za vatrogastvo, tj. rad DVD-a Muć (specificirano po svakoj 
stavci svih troškova: plaća, materijalni troškovi, nabavka opreme i dr.), kao i izvješće o svim požarima 
nastalim na području Općine Muć na kojima je intervenirala vatrogasna postrojba DVD-a Muć u 2015. godini.  

Članak 16. 
Za realizaciju planiranih operativnih mjera i zadaća utvrđenih ovim Planom koja su u provedbi DVD-a Muć, 
kao i za financiranje djelatnosti DVD-a Muć, sredstva se osiguravaju u Proračunu Općine Muć, ako i iz drugih 
izvora financiranja sukladno zakonu.  U Proračunu Općine Muć za 2015. godinu osigurano je 300.000,00 kn, 
a kojim se financira:  

1/ nabavka opreme (cijevi, odjeća, naprtnjače, prijenosne pumpe i dr.) za DVD-a Muć,  

2/ materijalni troškovi DVD-a Muć (troškovi energije, vode, goriva, telefona, poštanskih usluga, zdravstvenih 
pregleda, službenih putovanja, amortizacije, održavanja osnovnih sredstava, premije osiguranja i dr.),  

3/ motriteljsko-dojavna služba koju obavlja DVD-a Muć temeljem posebnog sporazuma između Općine Muć i 
DVD-a Muć.  

Članak 17. 

U slučaju produljenja vremenskog trajanja od četiri mjeseca za izvršavanje planiranih mjera i zadaća po ovom 
Planu, daljnja sredstva osigurat će se na teret Općine Muć (proračunska sredstva) ili drugim izvorima 
financiranja, a za operativnu realizaciju zadužuje se Načelnik i upravna tijela Općine Muć.  

KLASA: 214-02/15-01/02                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-01-15-4                                                                                           Filip Stupalo 
Muć, 24.travnja 2015.  
 

Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/10), a vezano 
uz Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. 
godini (»Narodne novine« broj 36/15) i članka 29. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć, broj 
03/13 i 05/13), Općinski načelnik Općine Muć, donosi 

PLAN 
korištenja teške građevinske mehanizacije za  

žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja  
protupožarnih putova 

 
Članak 1. 

U svrhu protupožarne zaštite na području Općine Muć, poglavito protupožarne zaštite šuma i šumskog 
zemljišta na području Općine Muć, donosi se Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu 
protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova (u nastavku teksta: Plan), a u cilju sprečavanja 
širenja i zaustavljanja požara. 
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Članak 2. 
Teška građevinska mehanizacija koristi se u slučaju kada nisu dostatna vozila i oprema DVD-a Muć, odnosno 
drugih vatrogasnih postrojbi i drugih subjekata koje se angažiraju od strane Republike Hrvatske ili Splitsko-
dalmatinske županije. 

Načelnik ili osoba koju on za to ovlasti, a na zahtjev vatrogasnog zapovjednika DVD-a Muć ili njihovih 
zamjenika, dužan je aktivirati tešku građevinsku mehanizaciju, nužnu za izradu protupožarnih prosjeka i 
probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara. 

Članak 3. 
Vatrogasni zapovjednici DVD-a Muć, odnosno njihovi zamjenici, određuju vrijeme, vrstu i obim korištenja 
teške građevinske mehanizacije. 

Članak 4. 
Teška građevinska mehanizacija se angažira prvenstveno od pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem ili 
prebivalištem na području Općine Muć, ukoliko isti posjeduju odgovarajuću tešku mehanizaciju. 

Na području Općine Muć postoje obrti i poduzeća koja raspolažu s većim brojem kamiona, buldožera, 
utovarivača, agregata, pumpi i slično: 

- ĆUK d.o.o., Gornji Muć bb, Gornji Muć 
- Obrt za iskope i teretni prijevoz"DUJO", Bračević bb, Bračević 

Članak 5. 
Naknada troškova uporabe teške građevinske mehanizacije vlasnicima se vrši prema cijeni sata rada na 
odgovarajućem stroju, uključujući troškove transporta do požarišta i povratak. 

Članak 6. 
Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi s požarišta tešku građevinsku mehanizaciju te osigurava žuran 
prijevoz na druge lokacije, za koje se pokaže potreba, uz zapisnik o njenom stanju i radu, kojeg ovjerava 
zapovjednik DVD-a Muć, odnosno njegov zamjenik ili od njih ovlaštena osoba. 

Članak 7. 
U slučaju promjene u korištenju teške građevinske mehanizacije, donijet će se odgovarajuće izmjene i dopune 
ovog Plana. 

Članak 8. 
Ovaj Plan, odnosno njegove izmjene i dopune važe do njegova ukidanja ili donošenja novog Plana. 

Članak 9. 
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim glasniku Općine Muć. 

Klasa:214-02/15-01/02                                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK 
Ur. broj:2180/02-01-15-6                                                                                                            Filip Stupalo 
Muć, 24.travnja 2015. 
 

Na temelju članka 3. Stavka 1. i članka 24. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), članka 7. Stavka 1. 
Pravilnika o zaštiti šuma od požara (NN 33/14), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. god. (NN 36/15) i članka 29. Statuta Općine Muć (Službeni 
glasnik Općine Muć  broj 03/13,05/13), Načelnik Općine Muć, 24.travnja.2015. godine, donio je 

ODLUKU 
o ustrojavanju motriteljsko dojavne službe 

 
Članak 1. 

Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja 
i dojave požara na otvorenom prostoru područja Općine Muć u razdoblju od 01.lipnja do 30.rujna 2015.god. 

Motriteljsko dojavna služba predstavlja Operativni plan Općine Muć za provedbu mjera zaštite od požara za 
2015. godinu. 

Članak 2. 
Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove odluke provode: 
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 Dobrovoljno vatrogasno društvo Muć 

 Službe zaštite u pravnim osobama s povećanim opasnostima za nastanak i širenje šumskih požara 

 Ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o., Šumarije Split 

 
Članak 3. 

Temeljem točke 4. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku u 2015. god. (NN 36/15), u razdobljima visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara 
Služba će vršiti cjelodnevno dežurstvo od 00 do 24 sata. 

Članak 4. 
Služba se provodi osmatranjem koje obavljaju do 6 osmatrača. Osmatrači mora imati najmanje položen 
protupožarni minimum ili ga je dužan položiti u roku od 6 mjeseci. 

Članak 5. 
Služba na motrionici mora biti opremljena dalekozorom, preglednim zemljovidom područja motrenja, 
odgovarajućim sustavom za dojavu požara, popisom čimbenika koji su uključeni u gašenje požara 
(vatrogasci, policija, centar motrenja i obavješćivanja, ovlaštene ustrojbene jedinice pravnih osoba za 
gospodarenje i upravljanje šumama i šumskim zemljištem i dr.) i osnovnim priručnim alatom za gašenje 
početnih požara (metlanica, brentača ili naprtnjača, sjekira, lopata). 

Za potrebe motriteljsko-dojavne službe vode se dnevnici (obrasci) motrenja koji su propisani Pravilnikom o 
zaštiti šume od požara (NN 33/14). 

Članak 6. 
Služba na osmatračnici dio je sustava protupožarne preventive koja se sustavno provodi na području Općine 
Muć, a koju čine izviđačko-preventivne ophodnje Hrvatskih šuma Split. 

Članak 7. 
Osmatrači su dužni usko surađivati sa svim čimbenicima protupožarne zaštite vatrogasne zajednice i DVD-a 
Muć. 

Članak 8. 
Služba obavlja dojave Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Muć, na broj telefona 021/652-242,  pozivom na 
broj 112, te pozivom Vatrogasnom operativnom centru Split (VOC) na broj telefona 193. 

Članak 9. 
Odluka o osnivanju Motriteljsko-dojavne službe stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u 
Službenom glasniku Općine Muć, a primjenjivat će se od 1.lipnja 2015. Godine. 

KLASA: 214-02/15-01/02                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-01-15-5                                                                                             Filip Stupalo 
Muć, 24.travnja 2015.  
 
 
Na temelju Odluke Općinskog vijeća o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Muć 
Klasa:021-05/15-01/02,Urbroj:2180/02-01-15-3 od 29.04.2015.g., članka 6.Pravilnika o provedbi postupka 
javne nabave bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik općine Muć, 01/14) i čl. 44. Statuta općine Muć 
(Službeni glasnik općine Muć 3/13, 5/13), Općinski načelnik, Filip Stupalo, dana 30.travnja 2015. godine, 
donosi 

 
O D L U K U 

početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za  
izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Muć 

 
Članak 1. 

Općina Muć,Donji Muć 254,21203 Donji Muć,kao javni naručitelj, donosi ovu Odluku o početku postupka 
nabave bagatelne vrijednosti,ev.br. BAG-03/15. 

Članak 2. 
Predmet nabave su izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Muć 
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Članak 3. 
Procijenjena vrijednost nabave je 195.000,00 kuna bez pdv-a. 
 

Članak 4. 
Povjerenstvo za provedbu nabave je: Ana-Marija Jukić, Kristina Dragin Jelić, dipl.iur., Matija Duvnjak.  

 
Članak 5. 

Sukladno članku 18. Stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine 90/11, 83/13 i 143/13) naručitelj nije 
obavezan provoditi postupke javne nabave za nabavu radova do 500.000,00 kuna. 
Nabava će se provesti sukladno  čl.7 Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti 
(Službeni glasnik općine Muć, 01/14). 
Općinski načelnik uputit će poziv za dostavu ponuda na 3 gospodarska subjekta i to:  
1. APE d.o.o.,Ozaljska 61/I, 10000 Zagreb,e-mail:ape-info@ape.hr  
2. ASK Atelier d.o.o.,rg N.Š.Zrinskog 17, 10000 Zagreb, e-mail:ask.atelier@ask.hr  
3. Nesek d.o.o.,Maksimirska 81, 10000 Zagreb, e-mail:jasna@nesek.hr   
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Muć. 
 
KLASA:   350-02/15-01/02                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-02-15-1                                                                                                     Filip Stupalo 
Donji Muć:30.travnja 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 

 

 

tel:652-237,652-225,fax:652-214,e-mail:opcina-muc@st.t-com

