
Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne Novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 18/13) i članka 
29. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/13), Općinsko vijeće Općine 
Muć na sjednici održanoj dana  ______    2013. godine, donijelo je  
 
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
STATUTA OPĆINE MUĆ 

 
 

Članak 1. 
 

U Statutu Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/13),                                           u 
članku.17.stavku 1.brišu se riječi: „radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o 
promjeni područja Općine“  

 
Članak 2. 

 
U članku 19. stavak 3.mijenja se i glasi:                                                                                    „ 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika predložilo 20% od 

ukupnog broja birača u jedinici, predstavničko tijelo dostavit će zaprimljeni prijedlog 

središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u 

roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu 

i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost 

podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u 

jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom 

dostaviti predstavničkom tijelu. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, predstavničko tijelo 

raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.“   
 

Članak 3. 
 

U članku 29. stavku 1. podstavku 7. iza riječi „odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina“ 
dodaje se „te  raspolaganju ostalom imovinom“ 
 
U članku 44. stavku 4. podstavku 6. iza riječi „odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina“ 
dodaje se „te raspolaganju ostalom imovinom“. 
 

Članak 4. 
 

U članku 31.stavaku 2. briše se riječ „troškova“. 
 

Članak 5. 
 

U članku 47.stavku 1. podstavku 1. Iza riječi “obustaviti od primjene opći akt Općinskog 
vijeća“ dodaje se „u roku od osam dana od dana donošenja općeg akta, a iza riječi „u roku 
od 8 dana“ dodaje se „od donošenja odluke o obustavi“. 
 
 
 
 

Članak 6. 
 



Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovih Izmjena i dopuna Statuta primjenjivat 
će se opći akti koji nisu u suprotnostima s odredbama zakona i ovih Izmjena i dopuna 
Statuta. 
 
U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1.ovog članka neposredno će se 
primjenjivati odredbe zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta. 
 

Članak 7. 
 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Općine Muć”. 
 
 
KLASA:___________________ 
URBROJ: _________________ 
Muć,   ________________ 2013. 
 
 

         
                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća  

                                                                                                                     Općine Muć 
                                                                                                                      Ante Jeličić 

 

 

 

 

Na temelju članka 29. Statuta Općine Muć (Službeni vjesnik Općine Muć broj 13/13), 
Općinsko vijeće Općine Muć na sjednici održanoj dana  ______    2013. godine, donijelo je  
 
 
Odluku o osnivanju Lokalne akcijske grupe – LAG za područje općina Dugopolje, Klis i 

Muć 
 i imenovanju predstavnika Općine Muć u LAG-u   

 
 

Članak 1 
Ovom Odlukom Općina Muć suglasna je sudjelovati u formiranju i djelovanju Lokalne 

akcijske grupe (u daljnjem tekstu: LAG) koja obuhvaća područja općina Dugopolje, Klis i Muć 
kao jedan od suosnivača, a koji se osniva radi ostvarivanja zajedničkih interesa svih 

uključenih dionika u svrhu ruralnog i ukupnog razvoja LAG-om obuhvaćenog područja. 
 

Članak 2. 
Za predstavnika Općine Muć u LAG-u imenuje se Načelnik Općine Muć. 
Ovlašćuje se načelnik da sklapa sve akte i poduzima sve druge potrebne radnje s ciljem 
osnivanja LAG-a iz članka 1. ove Odluke. 

 
Članak 3. 

 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom vjesniku 
Općine Muć”. 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Muć,            2013. 
 
 



 

 
O B R A Z L O Ž E NJ E 

UZ PRIJEDLOG 
Odluke o osnivanju Lokalne akcijske grupe – LAG 
i imenovanju predstavnika Općine Muć u LAG-u 

 
 

Lokalna akcijska grupa - LAG je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i 
civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i 
provedbe lokalne razvojne strategije (LRS) tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i 
pravne osobe. 
 
LAG se osniva u formi pravne osobe - udruge s usvojenim statutom i definiranim 
ciljevima, te mogućnošću da novi zainteresirani dionici mogu pristupiti. Predstavlja 
ruralno područje s više od 5 000, a manje od 150 000 stanovnika.  
 
LAG-ovi postoje u zemljama Europske unije  i značajni su pokretači razvoja ruralnih 
područja. 
 
Najčešći dionici u LAG-u : 
- predstavnici lokalne samouprave i javnih ustanova 
- profesionalne organizacije i savezi (poljoprivrednika, malih poduzetnika i drugih 
djelatnosti) 

- udruge (za razvoj zajednice, za zaštitu okoliša, usluge u kulturi, socijalne usluge, 
udruge žena, mladih itd.) 
- dionička društva, poslovni inkubatori i druge organizacije poslovnog sektora 
- fizičke osobe – pojedinci 

LAG se osniva radi primjene EU LEADER pristupa za razvoj ruralnih krajeva Europske 
unije. 
Temelj LEADER pristupa je suradnja između državne uprave, lokalne samouprave, 
nevladinih organizacija i privatnog sektora s ciljem definiranja razvojnih smjernica na 
lokalnoj razini, razvijanja kapaciteta te razmjene znanja i iskustava ruralnih zajednica. 

Donošenjem navedene Odluke ostvariti će se pretpostavke za kvalitetnije korištenje 
sredstava Europskih fondova. 
 
Obzirom na gore izneseno, predlaže se Općinskom vijeću na usvajanje. 
 
                                                                                                          Općinski načelnik Općine Muć 

 

 

 



 

VIŠE O PRISTUPU LEADER 

LEADER (iz francuskog izraza "Liaison Entre Actions de Développement de 
l'Économie Rurale") je kratica koja označava "vezu među aktivnostima razvoja ruralnog 
gospodarstva." Informacije dobivene evaluacijom LEADER-a kao i od dionika iz ruralnih 
područja pokazuju prednosti LEADER-a kao alata kojim se postižu rezultati u različitim 
situacijama i na različitim područjima što pridonosi prilagođavanju ruralnih politika 
specifičnim potrebama pojedinih ruralnih prostora. Ohrabrujući sudjelovanje na 
lokalnoj razini u stvaranju i provedbi strategija održivog razvoja, ovaj pristup razvija sve 
veći utjecaj na buduće ruralne politike. 

U svojoj evoluciji koja traje od 1991., LEADER je u tri prethodne generacije (LEADER I. - 
1991.-1993.; LEADER II. - 1994.-1999., LEADER+ - 2000.-2006., Os LEADER 2007.-
2013.) imao status inicijative, da bi u posljednjem planskom razdoblju 2007. - 2013. 
prerastao u integralni dio europske politike ruralnog razvoja - os LEADER i obvezni dio 
nacionalnih programa ruralnog razvoja zemalja-članica. U prethodnom razdoblju 
LEADER+ u 15 "starih" država članica djelovala su 893 LAG-a s ukupnim stanovništvom 
od 52 milijuna. Od deset novih članica, prije priključenja Bugarske i Rumunjske, šest se 
odlučilo na primjenu LEADER+ što je rezultiralo sa stotinjak novih LAG-ova. Suradnjom 
LAG-ova pokrenuto je gotovo tisuću lokalnih i više od tristo prekograničnih projekata. 
 

LEADER govori o tome kako, a ne što treba raditi. Sastoji se od sedam osnovnih 
elemenata - načela, koja treba slijediti u cijelosti, a ne pojedinačno: 

 Održivi ruralni razvoj - razvoj koji se temelji na očuvanju i uravnoteženom 
razvoju okolišnog, društvenog i gospodarskog kapitala. 

 Pristup temeljen na osobitostima područja - svako ruralno područje ima svoja 

obilježja, potencijale, posebnosti i prepoznatljivost - na njima treba graditi planiranje 
budućnosti. 

 Pristup odozdo prema gore - široko uključivanje svih raspoloživih snaga u 
lokalnim zajednicama doprinijet će kvalitetnom razvoju bogatstvom ideja i mogućih 

rješenja. 

 Uspostavljanje lokalnih partnerstva - usitnjene inicijative često su unaprijed 

osuđene na propast, pogotovo u malim sredinama, jer im nedostaje snaga, uvjerljivost i 
povjerenje zajednice; stoga povezivanje, uspostavljanje partnerstva i razvoj kulture 
suradnje imaju presudnu važnost. LEADER-ova originalna ideja je stvaranje lokalnih 
javno-privatnih partnerstva u obliku lokalnih akcijskih grupa - LAG-ova. 

 Inovativnost - tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su 
inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno 
konkurentan način. 

 Integralan i višesektorski pristup - sektorska podijeljenost čest je uzrok 

problemima u razvoju. Horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i okomito, 



povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija, osobito je važno u 
ostvarivanju održivog ruralnog razvoja. 

 Umrežavanje - povezivanje, učenje na primjerima dobre prakse, prijenos i 

razmjena znanja i iskustva od posebne su važnosti u provedbi LEADER-a, jer se na taj 
način od pojedinačnih raznolikih slučajeva stvara zajedničko tkanje razvoja europskih 
ruralnih sredina te pruža uzajamna pomoć i potpora. 

 Suradnja - je korak dalje od umrežavanja, prema pokretanju i provedbi 
zajedničkih projekata dva ili više LAG-ova unutar zemlje, regije i/ili Europske unije. 

 


