
 

SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE MUĆ 

GODINA XX                                       MUĆ, 31.prosinca 2016.                                    BROJ 06/2016 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: Zakon) (NN 25/13, 85/15) i članka 44. Statuta Općine Muć 
(Službeni glasnik Općine Muć broj: 03/13, 05/13) općinski načelnik Općine Muć na dan 30.12.2016. godine donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o donošenju Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2017. godinu 
 
I. 

Donosi se plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Plan savjetovanja). 
U Planu savjetovanja istaknuti su akti za koje se prije donošenja planira provođenje savjetovanja sa javnošću. 
Plan savjetovanja sastavni je dio ovog Zaključka i predmet je objave. 
 

II. 
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Muć za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću sukladno odredbama Zakona, a na 
temelju Plana savjetovanja. 

III. 
Ovaj Zaključak i Plan savjetovanja objavit će se na internetskim stranicama Općine Muć. 
 

IV. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku Općine Muć. 
 
008-02/16-02/01                                                                                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK 
2180/02-02-16-1                                                                                                                                                                                   Filip Stupalo 
30.12.2016.godine                                                                                                                          
 

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za 2017. godinu 
 

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Muć – 1. polugodište 
2. Prijedlog Odluke o pravima iz socijalne skrbi na području Općine Muć – 2. polugodište  
3. Prijedlog Izmjena Odluke o komunalnom redu – 2. polugodište 
4. Prijedlog Izmjena Odluke o komunalnim doprinosima – 2. polugodište 
5. Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika s područja Općine Muć – 2. polugodište 

       6.    Proračun Općine Muć za 2018. godinu – 2. polugodište 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/13 i 05/13.), Općinski načelnik Općine Muć dana 15.12.2016. godine 
donosi 

ODLUKU 
o osnivanju Povjerenstva za popis imovine i obveza Općine Muć  

            

I. Za obavljanje popisa imovine i obveza Općine Muć sa stanjem na dan 31. prosinca 2016. godine osniva se Povjerenstvo u sljedećem 
sastavu: 

1. Mira Ćuk – predsjednik, 
2. Mara Raić – član, 
3. Ilija Maretić – član. 

II. Sa stanjem na dan 31.12.2016. godine potrebno je obuhvatiti cjelokupni popis imovine i obveza Općine Muć i to: 
 Dugotrajnu nematerijalnu imovinu 
 Dugotrajnu materijalnu imovinu 
 Financijsku imovinu – dugoročnu i kratkoročnu 
 Potraživanja – dugoročna i kratkoročna 
 Novac na računima u banci i u blagajni i vrijednosne papire 
 Dugoročne obveze 
 Kratkoročne obveze. 

III. Popis imovine i obveza obavit će se u razdoblju od 19. prosinca 2016. do 10. siječnja 2017. godine. 

IV. Izvještaj o popisu s obrazloženjima, mišljenjima i prijedlozima u svezi s popisom potrebno je izraditi i dostaviti Općinskom načelniku 
do 15. siječnja 2017. godine. 

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Muć. 
                   
KLASA: 022-05/16-01/34                                                                                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-02-16-1                                                                                                                                                                      Filip Stupalo 
Donji Muć, 15.12.2016. 
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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 15.12.2016. 
godine donosi  

O D L U K U 
o novčanoj pomoći 

             
1. Udovoljava se zamolbi Udruge pčelara Općine Muć “Svilaja“ i odobrava se novčana pomoć u iznosu od 5.000,00 kn. 
2. Isplata će se izvršiti na račun Udruge pčelara Općine Muć “Svilaja”. 
3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke.  
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć. 

 
KLASA: 022-05/16-01/35                                                                                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-02-16-1                                                                                                                                                                      Filip Stupalo 
Donji Muć, 15.12.2016. 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 21. i 24. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) te članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć 03/13 i 05/13) 
Općinski načelnik Općine Muć dana 20.12.2016. godine donosi 

O D L U K U 
o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Muć 

 
Članak 1. 

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i 
katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja 
javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 
 

Članak 2. 
U Stožer civilne zaštite Općine Muć imenuju se: 
 

1. Ana-Marija Jukić – načelnik Stožera (zamjenica Općinskog načelnika); 091 234 2284 
2. Bože Delić – zamjenik načelnika Stožera (zapovjednik DVD Muć); 091 393 0351 
3. Željko Grubišić – član Stožera (Gradsko društvo Crvenog križa Solin); 098 189 8070 
4. Minka Jerčić - član Stožera (Ambulanta Muć); 098 181 5189 
5. Anton Milanović – član Stožera (PU Split.-dalm. – PP Solin); 021 210 092 
6. Mirjana Jelavić – član Stožera (DUZS – PUZS Split); 091 543 7870 

 
Članak 3. 

Način rada Stožera civilne zaštite Općine Muć uređuje se Poslovnikom koji donosi Općinski načelnik. 
 

Članak 4. 
Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Muć. 

 
Članak 5. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja  Općine Muć Klasa: 021-05/13-02/02, Urbroj: 
2180/02-01-13-9 od 12.08.2013. godine. 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć. 

Klasa: 810-06/16-01/01                                                                                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK 
Ur.broj: 2180/02-02-16-3                                                                                                                                                                        Filip Stupalo 
Donji Muć, 20.12.2016. godine                                                                 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Sukladno odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11) u postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog 
prostora Općinski načelnik Općine Muć donosi 
 

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
 
Po raspisanom natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Neoriću, na adresi Neorić 51, u prizemlju zgrade Društvenog doma, 
ukupne površine 24,30 m2, a prikupljanjem pisanih ponuda, koji natječaj je objavljen u Slobodnoj Dalmaciji dana 25.11.2016. godine, Općinski 
načelnik Općine Muć uvidom u Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 13.12.2016 g., KLASA: 372-03/16-01/02, URBROJ:2180/02-02-16-4 utvrđuje 
da je ponuda natjecatelja KONZUM d.d. jedina pristigla te da ista udovoljava svim uvjetima određenim natječajem. 
Slijedom navedenog Općinski načelnik Općine Muć sklopit će s ponuditeljem / natjecateljem: Konzum d.d., Zagreb, ugovor o zakupu poslovnog 
prostora za prostor koji je predmetom davanja u zakup. 
 
KLASA:   372-03/16-01/02                                                                                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ:2180/02-02-16-5                                                                                                                                                                       Filip Stupalo 
Donji Muć: 23.12.2016. godine 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Upravitelj Vlastitog pogona dana 5. prosinca 2016. godine donosi  
     

IZMJENE PLANA I PROGRAMA RADA VLASTITOG POGONA ZA 2016. 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 
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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 2016. godinu i to iz: 
      -      grobne naknade……………………………………………………….………..50.000,00 kn 

- proračuna Općine Muć………………………………………………............406.100,00 kn 
- prihoda pružene usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada…..….550.000,00 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 100.000,00 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 održavanja 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 170.000,00 kn osiguravaju se iz vlastitih prihoda. 

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 376.700,00 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 199.400,00 osiguravaju se iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene i pomoći. 

Ovaj Plan i program objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć. 

Klasa: 363-01/15-01/04                                                                                                                                     UPRAVITELJ VLASTITOG POGONA 
Urbroj: 2180/02-04-16-2                                                                                                                                                      Filip Stupalo 
Donji Muć, 05.12.2016. g.                                                                                          
_______________________________________________________________________________________________________________________
Na temelju odredbe čl. 8. Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz 
komunalnog otpada u Općini Muć (Sl. glasnik općine Muć broj 11/2014), članka 15. Općih uvjeta isporuke komunalne usluge sakup ljanja i odvoza 
komunalnog otpada te članka 4. Cjenika komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Muć Klasa: 363-02/14-
01/02, Urbroj: 2180/02-04-14-1 od 30.12.2014, Upravitelj Vlastitog pogona Općine Muć dana 15.12.2016. godine donosi 

 
Odluku o izmjenama i dopunama  

CJENIKA 
komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada 

na području Općine Muć 
 

Članak 1. 
Cjenik komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Muć Klasa: 363-02/14-01/02, Urbroj: 2180/02-04-14-1 od 
30.12.2014. godine mijenja se na način da se iza članka 3. dodaje članak 4. koji glasi: 

“Obveznicima koji podnesu prigovor protiv naplate usluge odvoza komunalnog otpada te se očevidom utvrdi kako je kanta za komunalni 
otpad odnosno kontejner udaljen više od 500 metara od njihove kuće, uvažit će se prigovor te će biti oslobođeni obveze plaćanja usluge odvoza 
komunalnog otpada dok im se ne osigura kanta/kontejner na bližoj udaljenosti od kuće. 

Obveznici koji nemaju prijavljeno prebivalište na području Općine Muć, a koji podnesu uredan zahtjev za umanjenje cijene usluge 
sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, uslugu sakupljanja i odvoza komunalnog otpada dužni su plaćati šest mjeseci godišnje.  
 Obveznici koji su korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb i koji su su temeljem odredbi Odluke o komunalnoj 
naknadi oslobođeni plaćanja komunalne naknade, oslobodit će se obveze plaćanja usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada dok traju 
spomenute okolnosti odnosno za vrijeme trajanja spomenutog oslobođenja.” 
  
Dosadašnji članak 4. postaje članak 5., a dosadašnji članak 5. postaje članak 6. 
 
U ostalom dijelu Cjenik komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Muć Klasa: 363-02/14-01/02, Urbroj: 
2180/02-04-14-1 od 30.12.2014. ostaje neizmijenjen. 
 

Članak 2. 
Cjenik stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Muć.  
 
Klasa: 363-02/14-01/02                                                                                                                                        UPRAVITELJ VLASTITOG POGONA 
Urbroj: 2180/02-04-16-2                                                                                                                                                                 Filip Stupalo 
Donji Muć, 15.12.2016. godine 
 
 



BROJ 06/2016                                                                                                                                                            31.prosinca 2016. 

4               SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MUĆ 

 

Na temelju članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima I postupcima financiranja I ugovaranja programa I projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge (NN 26/15) i članka 44. Statuta Općine Muć ("Službeni glasnik Općine Muć" broj 03/13 i 05/13), Općinski načelnik Općine Muć dana 
27.12.2016. godine donosi 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama  

Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Muć 
 

Članak 1.  
Članak 11. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj: 9/2015) mijenja se na načina da se u prva točka 
koja glasi: “su upisani u odgovarajući Registar” mijenja te glasi: “su upisani u odgovarajući Registar najmanje godinu dana do dana objave 
natječaja”. 

Članak 2. 
U ostalom dijelu Pravilnik ostaje neizmijenjen. 
Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Muć. 

Klasa: 022-05/15-01/41                                                                                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK 
Urbroj: 2180/02-02-16-2                                                                                                                                                                            Filip Stupalo 
Donji Muć, 27.12.2016. godine                                                                 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Izdavač: Općina Muć, Donji Muć 254, 21203 Donji Muć 

Glavni i odgovorni urednik: Općinski načelnik, 
tel:652-237,652-225,fax:652-214,e-mail:opcina-muc@st.t-com .hr; Izlazi po potebi 

 

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

