SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE MUĆ
GODINA XX

MUĆ, 21. listopada 2013.

BROJ 05/2013

OPĆINSKO VIJEĆE
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 3.sjednici održanoj
dana 14.listopada 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“.
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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: 021-03/13-01/01
Urbroj: 2180/02-01-13-2
Donji Muć, 14. listopada 2013.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Muć
Ante Jeličić v.r.

Na temelju članka 29. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 13/13),
Općinsko vijeće Općine Muć na 3.sjednici održanoj dana 14.listopada 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 Općinski 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 glasniku Općine Muć”.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Muć
Ante Jeličić v.r.

Klasa: 021-05/13-02/03
Urbroj: 2180/02-01-13-4
Donji Muć,14.listopada 2013.

Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj:03/2013),
Općinsko vijeće na 3. sjednici održanoj dana 14. listopada 2013. godine donosi:

ZAKLJUČAK
u svezi Zahtjeva-zamolbe Beton Prisike d.o.o. Gornji Muć za izmjenu
kupoprodajnog ugovora za kupnju č.z. 1618/75 u RZ „Prisike 1“
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1. Odbacuje se zahtjev-zamolba firme BETON PRISIKE d.o.o. Gornji Muć za izmjenu
kupoprodajnog ugovora za kupnju čestice zemlje br. 1618/75 u RZ „Prisike 1“sa firme BIDA BETON d.o.o. u korist firme BETON PRISIKE d.o.o.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u „Službenom
glasniku općine Muć“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Muć
Ante Jeličić v.r.

Klasa: 021-05/13-02/03
Urbroj: 2180/02-01-13-5
Donji Muć,14.listopada 2013.

Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj:03/2013),
Općinsko vijeće na 3. sjednici održanoj dana 14. listopada 2013. godine donosi:

ZAKLJUČAK
u svezi zamolba Ivanke Zekan za oslobađanje
plaćanje komunalnog doprinosa
1. Udovoljava se zamolbi gđe. Ivanke Zekan iz Splita, Škrape 19 za djelomičnim
smanjenjem komunalnog doprinosa u iznosu od 50 % utvrđenog iznosa , a po Rješenju o
visini komunalnog doprinosa Klasa: UP/I-363-05/13-01/41, Urbroj: 2180/02-03-13-2 od 19.
rujna 2013. godine.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u „Službenom
glasniku općine Muć“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Muć
Ante Jeličić v.r.

Klasa: 021-05/13-02/03
Urbroj: 2180/02-01-13-6
Donji Muć,14.listopada 2013.

OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 24.st.3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br.90/11 i 83/13) i članka 44.
Statuta Općine Muć (Službeni glasnik općine Muć broj:03/13) Općinski načelnik dana 03.rujna 2013.
godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za
radove na Izradi pristupnog puta na osima 2,3,4,5 u radnoj zoni Prisike 1
Članak 1.
Općina Muć, Donji Muć 254,21203 Donji Muć, OIB:20072764912, kao javni naručitelj, donosi pisanu
odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za
izradu pristupnog puta na osima 2,3,4,5, u radnoj zoni Prisike 1.
Članak 2.
Predmet nabave su radovi za izradu pristupnog puta na osima 2,3,4,5, u radnoj zoni Prisike 1.
Nabava će se provesti u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti.
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Članak 3.
Dokumentacija za nadmetanje će se objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave,ukupna
Dokumentacija za nadmetanje (s projektnom dokumentacijom i troškovnikom) je podloga za pripremu
ponuda.
Članak 4.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 200.000,00 kuna bez PDV-a,a sredstva su osigurana u
Proračunu Općine Muć i Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 5.
Odgovorna osoba javnog naručitelja je Općinski načelnik,Filip Stupalo.
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave su:
1. Ana-Marija Jukić
2. Zvonko Bosančić dipl.ing.građ.
3. Asija Šošić dipl.iur.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u „Službenom glasniku općine Muć“.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

KLASA: 022-05/13-01/32
URBROJ:2180/02-02-13-2
MUĆ: 03. rujna 2013. godine

Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik općine Muć broj:03/13) Načelnik Općine
Muć , Filip Stupalo dana 03.rujna 2013. godine donosi:

ODLUKU
O donaciji školskih knjiga
1. Obitelji Dražena Jelavić-Šako iz Muća Gornjeg, Općina Muć donira školske knjige za djecu koja
pohađaju osnovnu školu.
2. Donacija se daje u svrhu opremanja osnovno školskog obrazovanja djece,Matej(3.raz.),
Sara(2.raz.),Ivan(1.raz.), u obitelji koja broji 7 članova od kojih su četvero djece maloljetna, jedno ide
u srednju školu a troje u osnovnu te kći nezaposlena kao i supruga .
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku općine Muć.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

KLASA: 022-05/13-01/31
URBROJ:2180/02-02-13-2
MUĆ: 16. listopada 2013. godine

Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć («Službeni glasnik općine Muć» broj:03/13)
Načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo dana 16. rujna 2013 godine donosi slijedeću:

ODLUKU
o imenovanju člana Upravnog vijeća
DV „Cvrčak“ Solin
1. U Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Solin imenuje se gđa. Ankica Krolo, Gornji Muć 51,
21203 Donji Muć, OIB: 93401382735
2. Ova Odluka stupa na snagu 01. listopada 2013. godine, a objaviti će se u «Službenom
glasniku Općine Muć»
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OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

KLASA: 022-05/13-01/33
URBROJ:2180/02-02-13-1
Donji Muć, 16. rujna 2013 godine.

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13) i članka
44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć 03/13), Općinski načelnik dana 16.listopada
2013.godine,donosi slijedeću

ODLUKU
o imenovanju službenika za informiranje
Članak 1.
Mara Raić, administrativni referent u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Muć, imenuje se
službenikom za informiranje Općine Muć.
Članak 2.
Prava i obveze službenika za informiranje iz čl.1.ove Odluke,utvrđena su Zakonom.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti na web stranici općine i Službenom
glasniku Općine Muć.

KLASA: 022-05/13-01/34
URBROJ: 2180/02-02-13-1
MUĆ:
16. listopada 2013. 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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