SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE MUĆ
GODINA XX

MUĆ, 16. lipnja 2017.

BROJ 02/2017

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 03/13 i 5/13), Općinsko vijeće na 1. konstituirajućoj
sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine donosi:
ODLUKU
o izboru Mandatnog povjerenstva
1.

U Mandatno povjerenstvo biraju se:
1. Ankica Krolo - predsjednik
2. Martina Mravak
- član
3. Miroslav Šolić
- član

2.

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

Klasa:
021-05/17-01/02
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Urbroj:
2180/02-01-17-3
Jelena Grgić
Donji Muć,
14. lipnja 2017. godine
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 03/13 i 5/13), Općinsko vijeće na 1. konstituirajućoj
sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine donosi:
ODLUKU
o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća
1.

Prima se na znanje izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima i rezultatima izbora za članove Općinskog
vijeća Općine Muć, te se verificiraju mandati članova Općinskog vijeća Općine Muć:
1. Marko Piplica
2. Josipa Grubišić
3. Miroslav Šolić
4. Ankica Krolo
5. Martina Mravak
6. Zoran Stričević
7. Ivan Karin
8. Bone Elez
9. Josip Granić
10 Jelena Grgić
11. Ante Karin
12. Ana Delić
13. Željko Vrdoljak

2.

- Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste: Filip Stupalo
- Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste: Filip Stupalo
- Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste: Filip Stupalo
- Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste: Filip Stupalo
- Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste: Filip Stupalo
- HDZ
- HDZ
- HDZ
- HČSP
- HČSP
- Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste: Ante Karin
- Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste: Ante Karin
- HSS - HSU

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

Klasa:
021-05/17-01/02
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Urbroj:
2180/02-01-17-4
Jelena Grgić
Donji Muć,
14. lipnja 2017. godine
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 03/13 i 5/13), Općinsko vijeće na 1. konstituirajućoj
sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine donosi:
ODLUKU
o izboru Odbora za izbor i imenovanja
1.

U Odbor za izbor i imenovanja biraju se:
1. Marko Piplica - predsjednik
2. Josipa Grubišić
- član
3. Josip Granić - član

2.

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

Klasa:
Urbroj:
Donji Muć,

021-05/17-01/02
2180/02-01-17-5
14. lipnja 2017. godine

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Jelena Grgić

BROJ 02/2017

16. lipnja 2017.

Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 03/13 i 5/13), Općinsko vijeće na 1. konstituirajućoj
sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine donosi:
ODLUKU
o izboru predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća
1.
2.
3.
Klasa:
Urbroj:
Donji Muć,

Za predsjednicu Općinskog vijeća Općine Muć izabrana je gđa. Jelena Grgić.
Za potpredsjednicu Općinskog vijeća Općine Muć izabrana je gđa. Ankica Krolo.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Muć“.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Jelena Grgić

021-05/17-01/02
2180/02-01-17-6
14. lipnja 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Upravitelj Vlastitog pogona dana 7. prosinca 2016. godine donosi
PLAN I PROGRAM RADA VLASTITOG POGONA ZA 2017. GODINU
Planom i programom rada Vlastitog pogona obuhvaćene su slijedeće djelatnosti:
1. Održavanje javnih površina na području Općine Muć
2. Upravljanje i održavanje groblja na području Općine Muć
3. Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Muć
4. Rashodi za zaposlene u Vlastitom pogonu
5. Ostali rashodi redovnog poslovanja/djelatnosti
Sredstva za rad Vlastitog pogona osigurat će se u proračunu Općine Muć za 2017. godinu i to iz:
- grobne naknade……………………………………………………….………..150.000,00 kn
proračuna Općine Muć…………………………………………………...........528.300,00 kn
prihoda pružene usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada…..…..600.000,00 kn
1. Održavanje javnih površina na području Općine Muć
Na poslovima redovitog održavanja javnih površina na području Općine Muć programom je obuhvaćeno održavanje javnih površina
na području cijele Općine Muć - čišćenje, košenje, uređivanje javnih površina (okoliša crkava na području Općine Muć i zelenih
površina na području Općine Muć). Sredstva za poslove održavanja javnih površina na području Općine Muć u ukupnom iznosu od
160.000,00 kn osiguravaju se iz vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene.
2. Upravljanje i održavanje groblja na području Općine Muć
Poslovi upravljanja i održavanja groblja na području Općine Muć – ukupno 14 groblja – obuhvaćaju održavanje i čišćenje groblja.
Sredstva za poslove upravljanja i održavanja groblja na području Općine Muć u ukupnom iznosu od 90.000,00 kn osiguravaju se iz
vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene i pomoći.
3. Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Muć
Poslovi sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Muć obuhvaćaju poslove održavanja čistoće u dijelu koji se
odnosi na na skupljanje i odvoz komunalnog otpada, a temeljem Odluke o privremenom obavljanju komunalne djelatnosti održavanj a
čistoće na području Općine Muć. Poslove sakupljanja i odvoza komunalnog otpadaobavljat će tri komunalna djelatnika – vozača.
Sredstva za poslove sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Muć u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn
osiguravaju se iz vlastitih prihoda i pomoći.
4. Rashodi za zaposlene u Vlastitom pogonu
U Vlastitom pogonu biti će zaposleno ukupno pet djelatnika (dva komunalna redara i tri komunalna djelatnika – vozača), s
mogućnošću eventualnog zapošljavanja radnika na određeno vrijeme. Sredstva za plaće i ostala materijalna prava u ukupnom iznosu
od 517.800,00 kn osiguravaju se iz vlastitih prihoda i pomoći.
5. Ostali rashodi redovnog poslovanja/djelatnosti
Rashodi za opremu, materijal i energiju, zdravstvene i veterinarske usluge, usluge održavanja i registracije prijevoznih sredstava
radne i zaštitne odjeće i obuće i slično u ukupnom iznosu od 310.500,00 osiguravaju se iz vlastitih prihoda, prihoda za poseb ne
namjene i pomoći.
Ovaj Plan i program objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
Klasa: 363-01/16-01/03
Urbroj: 2180/02-04-16-1
Donji Muć, 07.12.2016. g.
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UPRAVITELJ VLASTITOG POGONA
Filip Stupalo

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MUĆ

BROJ 02/2017

16. lipnja 2017.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13), članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć 03/13, 05/13), sukladno odredbama Zakona o
udrugama (NN 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće
dobro koje provode udruge (NN 26/15) te Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć 9/2015)
općinski načelnik Općine Muć donosi
ODLUKU
o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge koji
doprinose zadovoljenju javnih potreba u kulturi, sportu i religiji sredstvima iz Proračuna Općine Muć za 2017. godinu te
načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Muć za 2017. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba
u kulturi, sportu i religiji
I.
Ovom Odlukom raspisuje se Javni natječaj za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge koji
doprinose zadovoljenju javnih potreba u kulturi, sportu i religiji sredstvima iz Proračuna Općine Muć za 2016. godinu (u daljnjem
tekstu: Javni natječaj) te utvrđuje način raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Muć za 2017. godinu namijenjenih
financiranju javnih potreba u kulturi, sportu i religiji u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna za područja kako slijedi:
- razdjel 002, glava 00203, program 1007, javne potrebe u kulturi, sportu i religiji – aktivnost A000013 – kultura – ukupno 100.000,00
kuna.
- razdjel 002, glava 00203, program 1007, javne potrebe u kulturi, sportu i religiji – aktivnost A000014 – sport – ukupno 25.000,00
kuna.
- razdjel 002, glava 00203, program 1007, javne potrebe u kulturi, sportu i religiji – aktivnost A000016 – religija – ukupno 25.000,00
kuna.
II.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju Javnog natječaja čiji je nositelj Općina Muć te u skladu s dokumentacijom
za provedbu Javnog natječaja koja je sastavni dio ove Odluke.
III.
Dokumentacija za provedbu Javnog natječaja iz točke II. obuhvaća:
1. Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Muć
2. tekst javnog natječaja,
3. upute za prijavitelje,
4. obrasce za prijavu programa ili projekta:
a.
obrazac opisa programa ili projekta
b.
obrazac proračuna programa ili projekta
5. obrazac popisa priloga koji se prilažu prijavi
6. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta
7. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
8. obrazac ugovora o o financiranju programa ili projekta
9. obrasce za izvještavanje:
a.
obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
b.
obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta
Podnositelji prijava dužni su uz prijavu dostaviti dokumentaciju kako slijedi:
1. Dokaz o registraciji udruge
2. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da
organizacija nema duga
3. Uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju za odgovornu osobu u udruzi i voditelja projekta/programa
4. Za obveznike jednostavnog knjigovodstva: odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog
računovodstvenog načela donesena od upravljačkog tijela podnositelja prijave s pečatom o zaprimanju nadležnog tijela te
presliku knjige prihoda i rashoda za prethodnu godinu
5. Preslik ovjerenog statuta udruge
IV.
Javni natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Općine Muć (www.muc.hr) i stranicama Ureda za udruge.
V.
U postupku provedbe Javnog natječaja imenovati će se Povjerenstvo za provjeru formalnih uvjeta natječaja, Povjerenstvo za
ocjenjivanje i Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima.
VI.
Članovi Povjerenstava iz točke V. radit će sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Muć i Poslovniku.
Članove Povjerenstava imenuje općinski načelnik.
VII.
Na temelju provedenog postupka općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava.
Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke s nositeljem programa/projekta će Općina Muć sklopiti pojedinačne ugovore.
VIII.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Muć.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.

3

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MUĆ

BROJ 02/2017

16. lipnja 2017.

Klasa: 402-08/17-01/03
OPĆINSKI NAČELNIK
Urbroj: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 06.02.2017.
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
02.02.2017. godine donosi
ODLUKU
o povratu sredstava
1.

2.
3.

Udovoljava se zahtjevu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 10.01.2017. godine te će se na žiro račun istoga uplatiti
iznos od 19.605,61 kuna na ime povrata preplaćenih sredstava za mjeru javnih radova za razdoblje od 10.06.2016. do
22.11.2016. godine.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.

KLASA: 022-05/17-01/08
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 02.02.2017. godine
_________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć 03/13 i 05/13), Općinski načelnik Općine Muć donosi
ODLUKU
o korištenju privatnog automobile u službene svrhe i
naknadi troškova korištenja privatnog automobile u službene svrhe
Članak 1.
Jure Prkić, kao komunalni djelatnik zaposlen u Općini Muć, upućuje se da za svo vrijeme trajanja radnog odnosa za službene
potrebe koristi svoj privatni automobil od sjedišta Općine Muć do mjesta rada.
Članak 2.
Za korištenje privatnog automobila u službene svrhe navedene u članku 1. ove Odluke radniku iz članka 1. ove Odluke isplatit će se
naknada u iznosu od 2,00 kune po priijeđenom kilometru, a temeljem evidencija o prijeđenim kilometrima.
Članak 3.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo – za provedbu ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
Klasa: 022-05/17-01/09
OPĆINSKI NAČELNIK
Ur.broj: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 10.02.2017. godine
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
17.02.2017. godine donosi sljedeću
ODLUKU
o novčanoj pomoći Zdravku Jeličiću
1.
2.
3.
4.

Zdravku Jeličiću iz Gornjeg Muća, Podglavica I 38, odobrava se novčana pomoć za podmirenje nužnih troškova života u
iznosu od 1.500,00 kuna.
Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe Zdravka Jeličića od 17.02.2017. godine.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.

KLASA: 022-05/17-01/27
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 17.02.2017. godine
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) te članka 26. Pravilnika o radu
(„Službeni glasnik Općine Muć“ broj 07/2014) Općinski načelnik Općine Muć dana 20.02.2017. godine donosi slijedeću,
ODLUKU
o isplati novčane naknade
1.

2.
3.

Donosi se odluka o isplati novčane naknade - dodatka za uspješnost na radu zaposlenici Mari Raić, za izvanredno
obavljanje poslova koji nisu u opisu radnog mjesta zaposlenice, a uslijed potrebe sređivanja i ažuriranja evidencije
zaduženja komunalnih prihoda.
Zaposlenici Mari Raić isplatit će se naknada - dodatak visini jedne njezine mjesečne bruto plaće, a zajedno sa plaćom za
mjesec ožujak 2017. godine.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke.
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.

KLASA: 022-05/17-01/11
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 20.02.2017. godine
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) te članka 26. Pravilnika o radu
(„Službeni glasnik Općine Muć“ broj 07/2014) Općinski načelnik Općine Muć dana 20.02.2017. godine donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati novčane naknade
1.
2.
3.
4.

Donosi se odluka o isplati novčane naknade - dodatka za uspješnost na radu - zaposleniku Šimunu Sedlaru za izvanredno
obavljanje poslova koji nisu u opisu radnog mjesta zaposlenika.
Zaposleniku Šimunu Sedlaru isplatit će se naknada u visini od 1.600,00 kuna neto, a zajedno sa plaćom za mjesec ožujak
2017. godine.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.

KLASA: 022-05/17-01/12
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 20.02.2017. godine
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
04.04.2017. godine donosi
ODLUKU
o novčanoj pomoći
1.

2.
3.
4.

Udovoljava se zamolbi učenika IV. A razreda Osnovne škole kneza Branimira i odobrava se novčana pomoć za realizaciju
izvanučioničke nastave u Zagreb sufinanciranjem troškova prijevoza na relaciji Donji Muć – Hrvatsko zagorje u iznosu od
4.000,00 kn.
Isplata će se izvršiti na račun trgovačkog društva Lone za prijevoz i usluge d.o.o.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.

KLASA: 022-05/17-01/13
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 04.04.2017. godine
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
05.04.2017. godine donosi
ODLUKU
o financiranju troškova prijevoza
1.
2.
3.
4.

Donosi se odluka o financiranju troškova prijevoza župljana Župe Male Gospe - Donji Muć na posljednji ispraćaj pokojnog
župnika don Ivana Barišića, na relaciji Donji Muć – Metković – Donji Muć, u iznosu od 3.875,00 kn.
Isplata će se izvršiti na račun Josip prometa – obrta za prijevoz i usluge, Potravlje 264, Potravlje.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.

KLASA: 022-05/17-01/14
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 05.04.2017. godine
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) te članka 26. Pravilnika o radu
(„Službeni glasnik Općine Muć“ broj 07/2014) Općinski načelnik Općine Muć dana 19.05.2017. godine donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati novčane naknade
1.
2.
3.
4.

Donosi se odluka o isplati novčane naknade - dodatka za uspješnost na radu - zaposleniku Zoranu Bašiću radi ulaganja
izvanrednih napora i posebno zalaganje za uspješno obavljanje radnih zadataka.
Zaposleniku Zoranu Bašiću isplatit će se naknada iz točke 1. ove Odluke u visini jedne njegove mjesečne bruto plaće, a
zajedno sa plaćom za mjesec svibanj 2017. godine.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

KLASA: 022-05/17-01/15
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Donji Muć, 19.05.2017. godine
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Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
19.05.2017. godine donosi
ODLUKU
o novčanoj pomoći
1.

2.
3.

Udovoljava se zamolbi Osnovne škole kraljice Jelene iz Solina, te se istoj odobrava novčana pomoć u iznosu od 2.000,00
kn za potrebe provedbe natjecanja, susreta i smotri te organizacije završne svečanosti dodjele nagrada najboljim učenicima
osnovnih škola Ispostave Solin.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke.
Sredstva iz točke 1. Uplatit će se na žiro račun Osnovne škole kraljice Jelene Solin.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.

KLASA: 022-05/17-01/16
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 19.05.2017. godine
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć Općinski načelnik Općine Muć dana 19.05.2017. godine donosi
ODLUKU
o prihvaćanju zahtjeva za oslobođenje
1.

2.

3.
4.

Udovoljava se zahtjevu gdina Milana Lučina, vlasnika M&M obrta za proizvodnju i trgovinu iz Drvenika, Kuknara 7, OIB:
99156748899, te se isti oslobađa obveze podmirenja dospjelih iznosa komunalne naknade i naknade za odvoz komunalnog
otpada na dan 31.12.2016. u ukupnom iznosu od 3.717,12 kuna.
Oslobođenje se temelji na izvršenom ulaganju u komunalnu infrastrukturu (kopanje kanala za potrebe izgradnje trafostanice)
u Radnoj zoni Prisike 1, koje je ulaganje učinio gdin Milan Lučin, vlasnik M&M obrta za proizvodnju i trgovinu, o svom trošku
bez naknade od strane Općine Muć.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za provedbu ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.

Klasa: 022-05/17-01/17
OPĆINSKI NAČELNIK
Urbroj: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 19.05.2017. godine
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć Općinski načelnik Općine Muć dana 01.06.2017. godine donosi
ODLUKU
o prihvaćanju zamolbe za oslobođenje
1.

2.
3.
4.

Udovoljava se usmenoj zamolbi gđe Ivone Pavičić iz Splita, Nazorov prilaz 2b, te se ista oslobađa obveze uplate iznosa od
1.579,39 kuna, koji iznos predstavlja razliku do punog iznosa komunalnog doprinosa, sve po rješenju Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Muć klasa: UP/I-363-05/16-01/187 od 05.12.2016. godine.
Ova Odluka se temelji na okolnosti da je gđa Ivona Pavičić obvezu komunalnog doprinosa uplatila sa zakašnjenjem od
nekoliko dana zbog neznanja, a uslijed pogrešnog računanja rokova.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenog glasniku Općine Muć.

Klasa: 022-05/17-01/18
OPĆINSKI NAČELNIK
Urbroj: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 01.06.2017. godine
_________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
26.05.2017. godine donosi
ODLUKU
o novčanoj pomoći
1.
2.
3.
4.

Udovoljava se zamolbi udruge Biciklistički klub Vlaji – Sinj, Trg Franje Tuđmana 8, Sinj, OIB: 03427050438, RNO:0375322,
te se istoj odobrava novčana pomoć u iznosu od 7.500,00 kn za potrebe djelovanja udruge.
Sa udrugom iz točke 1. sklopit će se ugovor o financiranju.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za provedbu ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.

KLASA: 022-05/17-01/19
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 26.05.2017. godine
__________________________________________________________________________________________________________
Sukladno odredbi članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 09/2015) u
postupku javnog natječaja za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge koji doprinose
zadovoljenju javnih potreba u kulturi, sportu i religiji sredstvima iz Proračuna Općine Muć za 2017. godinu Općinski načelnik Općine
Muć donosi ,
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ODLUKU O DODIJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Članak 1.
Na temelju rang liste i Prijedloga za odobravanje financijskih sredstava Povjerenstva za ocjenjivanje prijava te donesenog Programa
javnih potreba u športu, kulturi i religiji Općine Muć u 2017. godini (Sl. glasnik Općine Muć broj 8/2015), uzimajući u obzir sve
okolnosti, Općina Muć financirati će slijedeće projekte koje provode udruge koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u kulturi,
sportu i religiji sredstvima iz Proračuna Općine Muć za 2017. godinu:
Prijavitelj
KUD KOMAŠTRE,
Donje Ogorje,Rađe 3,
OIB: 63239223881
KUD KOMAŠTRE,
Donje Ogorje,Rađe 3,
OIB: 63239223881
MALONOGOMETNI KLUB
DALMACIJA
2013.,Sutina,Cesta Neorić 1,
OIB: 90673983250
MALONOGOMETNI KLUB
DALMACIJA
2013.,Sutina,Cesta Neorić 1,
OIB: 90673983250
MALONOGOMETNI KLUB
DALMACIJA
2013.,Sutina, Cesta Neorić 1,
OIB: 90673983250
KUD BRANIMIR 888,
Gornji Muć, Bebići 2,
OIB: 75368979662

Naziv projekta
Proslava blagdana sv. Jure

Božićni koncert

Odobrena sredstva
5.000,00 kn

Klasa:402-08/17-01/03;
Urbroj:2180/02-02-17-14

5.000,00 kn

malog

Klasa:402-08/17-01/03;
Urbroj:2180/02-02-17-11

2.500,00 kn

Natjecanje 1.HMNL JUG JUNIORI

Klasa:402-08/17-01/03;
Urbroj:2180/02-02-17-12

2.500,00 kn

Ljetna liga malog nogometa

Klasa:402-08/17-01/03;
Urbroj:2180/02-02-17-10

10.000,00 kn

Stara je škrinja otvorena

Klasa:402-08/17-01/03;
Urbroj:2180/02-02-17-8

60.000,00 kn

Škola sviranja

Klasa:402-08/17-01/03;
Urbroj:2180/02-02-17-9

5.000,00 kn

Natjecanje u
nogometa Sinj

KUD BRANIMIR 888,
Gornji Muć, Bebići 2,
OIB: 75368979662

Klasa / Urbroj
Klasa:402-08/17-01/03;
Urbroj:2180/02-02-17-13

ligi

Članak 2.
S odabranim prijaviteljima/korisnicima Općina Muć zaključit će ugovor o dodijeli financijskih sredstava, kojim će se pobliže urediti
međusobna prava i obveze korisnika i Općine Muć.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
KLASA:402-08/17-01/03
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ:2180/02-02-17-20
Filip Stupalo
Donji Muć, 19.04.2017. godine
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć 03/13 i 05/13), Općinski načelnik Općine Muć donosi
ODLUKU
o korištenju privatnog automobila u službene svrhe i
naknadi troškova korištenja privatnog automobile u službene svrhe
Članak 1.
Josip Vulić i Nikola Šolić, kao radnici zaposleni u Općini Muć na javnim radovima, upućuju se da za svo vrijeme trajanja radnog
odnosa u Općini Muć za službene potrebe koriste svoje privatne automobile od sjedišta Općine Muć do mjesta rada.
Članak 2.
Za korištenje privatnih automobila u službene svrhe navedene u članku 1. ove Odluke radnicima iz članka 1. ove Odluke isplatit će se
naknada u iznosu od 2,00 kune po priijeđenom kilometru, a temeljem evidencija o prijeđenim kilometrima.
Članak 3.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo – za provedbu ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

Klasa: 022-05/17-01/23
Ur.broj: 2180/02-02-17-1
Donji Muć, 11.05.2017. godine
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Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/13 i 05/13.), članka 29. Uredbe o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) te
članka 28. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 9/15) Općinski načelnik Općine
Muć dana 13.03.2017. godine donosi
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava prijavljenih na natječaj za financiranje programa, projekata,
aktivnosti i manifestacija koje provode udruge koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u kulturi, sportu i religiji
sredstvima iz Proračuna Općine Muć za 2017. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava prijavljenih na natječaj za financiranje programa, projekata,
aktivnosti i manifestacija koje provode udruge koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u kulturi, sportu i religiji sredstvima iz
Proračuna Općine Muć za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
U Povjerenstvo se imenuju:
1. Kristina Dragin Jelić – predsjednica,
2. Ana-Marija Jukić – član,
3. Ankica Krolo - član.
Članak 2.
Zadaća svakog člana Povjerenstva je da:
se upozna s tekstom javnog natječaja i potpiše izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.
razmotri i prema postavljenim pitanjima u propisanom obrascu procjene programa/projekta ocijeni projekte i programe
udruga, prijavljene u okviru programskog područja natječaja, a koje su ispunile propisane formalne uvjete natječaja.
prijave procijeni objektivno, nepristrano i bez subjektivnih utjecaja te svaku dodijeljenu ocjenu obrazloži.
procijeni troškove projekta prema obrascu proračuna.
Zadaća Povjerenstva je da:
u slučaju opravdane spriječenosti ocjenjivača imenuje zamjene tako da se svakom pojedinom ocjenjivaču imenuje zamjena
ili da se imenuje jedna zamjena koja može zamijeniti bilo kojeg od ocjenjivača, te je u tom slučaju obvezna nastaviti
procjenu projekata do kraja faze procjene.
osigura da ocjenjivači budu podjednako opterećeni.
zbrajanjem ukupnih ocjena pojedinačnih obrazaca za procjenu svake prijave dobije srednju bodovnu vrijednost prijava koje
se u konačnici rangiraju sukladno ukupnim bodovima s time da konačnu ocjenu čini prosjek ocjena članova koji su
sudjelovali u ocjenjivanju.
na temelju dodijeljenih ocjena izradi izvješće sa rang listom za financiranje.
dade prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte.
Članak 3.
Predsjednica Povjerenstva koordinira radom Povjerenstva, usuglašava stajališta te priprema izvješće o radu Povjerenstva
sa rang listom za financiranje i prijedlog za odobravanje financijskih sredstava koji dostavlja općinskom načelniku.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
Klasa: 402-08/17-01/03
OPĆINSKI NAČELNIK
Urbroj: 2180/02-02-17-3
Filip Stupalo
Donji Muć, 13.03.2017.
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/13 i 05/13.), članka 32. Uredbe o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) te
članka 27. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 9/15) Općinski načelnik Općine
Muć dana 13.03.2017. godine donosi
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za odlučivanje o prigovorima u natječaju za financiranje programa, projekata,
aktivnosti i manifestacija koje provode udruge koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u kulturi, sportu i religiji
sredstvima iz Proračuna Općine Muć za 2017. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima u natječaju za financiranje programa, projekata,
aktivnosti i manifestacija koje provode udruge koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u kulturi, sportu i religiji sredstvima iz
Proračuna Općine Muć za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
U Povjerenstvo se imenuju:
1. Marko Piplica – predsjednik,
2. Martina Mravak – član,
3. Stipe Sarić - član.
Članak 2.
Zadaća Povjerenstva je:
- proučiti prigovore podnesene protiv odluke o odbijanju prijave uslijed neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja,
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- odlučiti o osnovanosti prigovora podnesenih protiv odluke o odbijanju uslijed neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja te
upućivanju u daljnju proceduru odnosno o konačnom odbijanju prijave,
- proučiti prigovore podnesene protiv odluke o dodjeli financijskih sredstava te sastaviti prijedlog odluke o prigovoru sukladno
odredbama Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 9/2015) i proslijediti je općinskom
načelniku.
Članak 3.
Predsjednik Povjerenstva koordinira radom Povjerenstva, usuglašava stajališta te potpisuje odluke odnosno prijedloge
odluka iz članka 2. ove Odluke koje donosi Povjerenstvo.
Povjerenstvo odluke donosi na sjednici, većinom glasova.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
Klasa: 402-08/17-01/03
OPĆINSKI NAČELNIK
Urbroj: 2180/02-02-17-4
Filip Stupalo
Donji Muć, 13.03.2017.
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/13 i 05/13.), članka 26. Uredbe o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) te
članka 24. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 9/15) Općinski načelnik Općine
Muć dana 13.03.2017. godine donosi
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provjeru formalnih uvjeta natječaja za financiranje programa, projekata, aktivnosti
i manifestacija koje provode udruge koje doprinose zadovoljenju javnih potreba u kulturi, sportu i religiji sredstvima iz
proračuna Općine Muć za 2017. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za provjeru formalnih uvjeta natječaja za financiranje programa, projekata,
aktivnosti i manifestacija koje provode udruge koje doprinose zadovoljenju javnih potreba u kulturi, sportu i religiji sredstvima iz
proračuna Općine Muć za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
U Povjerenstvo se imenuju:
1. Matija Duvnjak – predsjednica,
2. Mara Raić – član,
3. Mira Ćuk - član.
Članak 2.
Zadaća Povjerenstva je:
- Utvrditi udovoljava li svaka prijava propisanim (formalnim)uvjetima natječaja,
- Pripremiti izvješće o svim pregledanim prijavama (izvješće o radu)Povjerenstvu za ocjenjivanje prijava,
- Donijeti Odluku o upućivanju prijava u daljnju proceduru Povjerenstvu za ocjenjivanje prijava odnosno o odbijanju prijava iz razloga
neispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja.
Članak 3.
Članovi/ice Povjerenstva imaju zadaću:
Otvoriti svaku prijavu projekta/programa prijavljenu na natječaj i evidentirati svaku prijavu i svakoj dodijeliti evidencijski ili
urudžbeni broj.
Provjeriti je li prijava dostavljena na pravi natječaj i u zadanome roku.
Provjeriti je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju.
Provjeriti je li lokacija provedbe projekta / programa prihvatljiva.
Provjeriti je li prijavitelj prihvatljiv sukladno Uputama za prijavitelje.
Pregledati cjelokupnu natječajnu dokumentaciju.
Utvrditi udovoljava li svaka prijava uvjetima natječaja koristeći standardiziranu tablicu za upisivanje podataka.
Popuniti i potpisati zapisnik o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja.
Članak 4.
Predsjednik/ica Povjerenstva koordinira radom Povjerenstva, usuglašava stajališta te priprema i potpisuje završno izvješće
o radu Povjerenstva te Odluku o upućivanju prijava u daljnju proceduru Povjerenstvu za ocjenjivanje prijava, odnosno Odluku o
odbijanju prijava iz razloga neispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

Klasa: 402-08/17-01/03
Urbroj: 2180/02-02-17-2
Donji Muć, 13.03.2017.
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Na temelju članka 9. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) te članka 44. Statuta Općine Muć
(Službeni glasnik Općine Muć 03/13 i 05/13), Općinski načelnik Općine Muć donosi
ODLUKU
o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Muć
Članak 1.
Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Muć utvrđuje se u
visini kako slijedi:
od 01. lipnja 2017. do 31. srpnja 2017. u visini od 5.211,02 kuna bruto,
od 01. kolovoza 2017. do 31. listopada 2017. u visini od 5.315,24 kuna bruto,
od 01. studenoga 2017. pa nadalje u visini od 5.421,54 kuna bruto.
Osnovica iz stavka 1. alineje 1. ovog članka primjenjuje se od 1. lipnja 2017. odnosno počevši s plaćom za mjesec lipanj 2017.
godine koja će biti isplaćena u mjesecu srpnju 2017. godine.
Osnovica iz stavka 1. alineje 1. ovog članka primjenjuje se od 1. kolovoza 2017. odnosno počevši s plaćom za mjesec kolovoz 2 017.
godine koja će biti isplaćena u mjesecu rujnu 2017. godine.
Osnovica iz stavka 1. alineje 1. ovog članka primjenjuje se od 1. studenoga 2017. odnosno počevši s plaćom za mjesec studeni
2017. godine koja će biti isplaćena u mjesecu prosincu 2017. godine.
Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Muć Klasa: 022-05/16-01/04, Urbroj: 2180/02-02-16-1 od 08.03.2016. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Muć.
Klasa: 022-05/17-01/22
OPĆINSKI NAČELNIK
Ur.broj: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 29.05.2017. godine
__________________________________________________________________________________________________________
Općinski Načelnik Općine Muć, temeljem članka 10. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-proč.tekst, 82/04, 110/04 –
Uredba), te članka 4. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona donosi
ODLUKU
o imenovanju Upravitelja Vlastitog pogona
Općine Muć
I.
Općinski Načelnik Općine Muć, Filip Stupalo, upravljat će Vlastitim pogonom u svojstvu Upravitelja Vlastitog pogona.
II.
Funkciju Upravitelja Vlastitog pogona Općinski Načelnik Općine Muć će obavljat u sklopu načelničkih poslova, te za isto
neće bit posebno plaćen.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Općine Muć, a važi do imenovanja
Upravitelja Vlastitog pogona putem javnog natječaja.
Klasa: 022-05/17-01/24
OPĆINSKI NAČELNIK
Urbroj: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 09.06.2017.
_________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
09.06.2017. godine donosi sljedeću
ODLUKU
o novčanoj pomoći Zdravku Jeličiću
1.
2.
3.
4.

Zdravku Jeličiću iz Gornjeg Muća, Podglavica I 38, odobrava se novčana pomoć u naravi u vrijednosti do 500,00 kuna, a
uplatom na račun STUDENAC d.o.o.
Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe Zdravka Jeličića.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

KLASA: 022-05/17-01/27
URBROJ: 2180/02-02-17-2
Donji Muć, 09.06.2017. 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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