SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE MUĆ
MUĆ, 30.svibnja 2018.

GODINA XX

BROJ 02/2018

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 22. svibnja 2018. godine donosi:
ODLUKU
o izboru Mandatnog povjerenstva
1.

U Mandatno povjerenstvo biraju se:
1. Ankica Krolo - predsjednica
2. Stipe Sarić
- član
3. Jelena Grgić
- član

2.

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

Klasa:
021-05/18-01/01
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Urbroj:
2180/02-01-18-3
Jelena Grgić
Donji Muć,
22. svibnja 2018. 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 22. svibnja 2018. 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

3.

Marko Piplica
Josipa Grubišić
Stipe Sarić
Ankica Krolo
Ivan Šolić
Ante Karin
Stipe Didić
Josip Granić
Ante Katić
Jelena Grgić
Ivan Karin
Zoran Stričević
Ante Jelević-Šako

- 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: Ivan Šolić
- Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste: Ivan Šolić
- Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste: Ivan Šolić
- Hrvatska čista stranka prava - HČSP
- Hrvatska čista stranka prava - HČSP
- Hrvatska čista stranka prava - HČSP
- Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
- Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
- Hrvatska stranka prava - HSP

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

Klasa:
021-05/18-01/01
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Urbroj:
2180/02-01-18-4
Jelena Grgić
Donji Muć,
22. svibnja 2018. 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 22. svibnja 2018. godine donosi:
ODLUKU
o izboru Odbora za izbor i imenovanja
1.

2.

U Odbor za izbor i imenovanja biraju se:
1. Marko Piplica - predsjednik
2. Josipa Grubišić - član
3. Josip Granić
- član
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Muć“.

Klasa:
021-05/18-01/01
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Urbroj:
2180/02-01-18-5
Jelena Grgić
Donji Muć,
22. svibnja 2018. 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 22. svibnja 2018. godine donosi:
ODLUKU
o izboru predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Muć
1.
2.
3.

Za predsjednicu Općinskog vijeća Općine Muć izabran 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“.

BROJ 02/2018
Klasa:
Urbroj:
Donji Muć,

30. svibnja 2018.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Jelena Grgić

021-05/18-01/01
2180/02-01-18-6
22. svibnja 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć 03/13 i 05/13), Općinski načelnik Općine Muć donosi
ODLUKU
o naknadi troškova prijevoza na posao i s posla
Članak 1.
Ivana Jurić, radnica zaposlena u Općini Muć na javnim radovima za razdoblje od 01.01.2018. do 28.02.2018. godine ima pravo na naknadu troškova
prijevoza s posla i na posao u punom iznosu stvarnih troškova autobusne karte od mjesta stanovanja do mjesta rada u Donjem Muću (u oba smjera).
Članak 2.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo – za provedbu ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
Klasa: 022-05/18-01/06
OPĆINSKI NAČELNIK
Ur.broj: 2180/02-02-18-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 04.01.2018. godine
_______________________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 9. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 86/08 i 61/11) i
članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj: 3/2013 i 5/2013), te članka 13. Pravilnika o poslovanju (unutarnjem redu) Vlastitog
pogona Općinski načelnik Općine Muć dana 08.01.2018. godine, donosi
PLAN PRIJMA
u Jedinstveni upravni odjel Općine Muć i Vlastiti pogon Općine Muć za 2018. godinu
Članak 1.
Plan prijma donosi se za Jedinstveni upravni odjel Općine Muć i Vlastiti pogon.
Plan Prijma utvrđuje se za 2018. godinu (kratkoročni plan).
Članak 2.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Muć te u Vlastitom pogonu, potreban broj službenika i
namještenika na neodređeno vrijeme, te potreban broj vježbenika u 2018. godini utvrđuje se u Tabeli koja je sastavni dio ovog Plana.

Red.br.

1.

Naziv upravnog
tijela

Jedinstveni
upravni odjel
Općine Muć
Vlastiti
pogon

2.

Stvarno stanje
popunjenosti
radnih mjesta

Potreban broj službenika
i namještenika u 2018. godini
na neodređeno vrijeme

Potreban broj vježbenika u 2018. godini

mag/
str.spec.
VSS

univ.bacc./
bacc.
VŠS

SSS

NS
Ili
OŠ

mag/
str.spec.
VSS

univ.bacc./
bacc
VŠS

SSS

4

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

Članak 3.
Revizija potreba popunjavanja može se napraviti jednom godišnje ukoliko se utvrdi da nije proveden postupak popunjavanja radnih mjesta.
Izmjene i dopune Plana moguće je donijeti ukoliko se ukaže potreba za istima, a na obrazloženi prijedlog Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela
odnosno Upravitelja Vlastitog pogona.
Članak 4.
Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta se popunjavaju sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 86/08 i 61/11).
Članak 5.
Plan prijma stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Muć.
KLASA: 022-05/18-01/03
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-18-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 08.01.2018. godine.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć 03/13 i 05/13), Općinski načelnik Općine Muć donosi
ODLUKU
o naknadi troškova prijevoza na posao i s posla
Članak 1.
Ante Asanović i Petar Veić, radnici zaposleni u Općini Muć na javnim radovima za razdoblje od 01.02.2018. do 31.05.2018. godine imaju pravo na
naknadu troškova prijevoza s posla i na posao u punom iznosu stvarnih troškova autobusne karte od mjesta stanovanja do mjesta rada u Donjem
Muću (u oba smjera).
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Članak 2.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo – za provedbu ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
Klasa: 022-05/18-01/07
OPĆINSKI NAČELNIK
Ur.broj: 2180/02-02-18-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 01.02.2018. godine
_______________________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana 08.02.2018.
godine donosi sljedeću
ODLUKU
o novčanoj pomoći Udruzi Kulturni susreti
1.
2.
3.
4.

Udruzi Kulturni susreti iz Zagreba, OIB: 15145452012, odobrava se novčana pomoć za pokriće troškova rada udruge u iznosu od 5.000,00
kuna.
Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe.
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: 022-05/18-01/15
OPĆINSKI NAČELNIK
Ur.broj: 2180/02-02-18-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 08.02.2018. godine
_______________________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć 03/13 i 05/13), Općinski načelnik Općine Muć donosi
ODLUKU
o naknadi troškova prijevoza na posao i s posla
Članak 1.
Ivan Vrdoljak, radnik zaposlen u Općini Muć na javnim radovima za razdoblje od 01.03.2018. do 31.05.2018. godine ima pravo na naknadu troškova
prijevoza s posla i na posao u punom iznosu stvarnih troškova autobusne karte od mjesta stanovanja do mjesta rada u Donjem Muću (u oba smjera).
Članak 2.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo – za provedbu ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
Klasa: 022-05/18-01/08
OPĆINSKI NAČELNIK
Ur.broj: 2180/02-02-18-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 01.03.2018. godine
_______________________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć 03/13 i 05/13), Općinski načelnik Općine Muć donosi
ODLUKU
o naknadi troškova prijevoza
Članak 1.
Aniti Leskur i Karmen Marasović, roditeljima djece polaznicima programa “Mala škola” za svo razdoblje trajanja “Male škole” imaju pravo na naknadu
troškova prijevoza pri dovođenju i odvođenju djece u punom iznosu stvarnih troškova javnog prijevoza odnosno autobusne karte od mjesta
stanovanja do mjesta održavanja “Male škole” u Donjem Muću (ukupno četri pravca).
Članak 2.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo – za provedbu ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
Klasa: 022-05/18-01/09
OPĆINSKI NAČELNIK
Ur.broj: 2180/02-02-18-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 01.03.2018. godine
_______________________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana 26.03.2018.
godine donosi sljedeću
ODLUKU
o novčanoj pomoći Udruzi nezaposlenih Splitsko-dalmatinske županije
1.
2.
3.
4.

Udruzi nezaposlenih Splitsko-dalmatinske županije iz Splita, Trg Republike 2, OIB: 54432209251, odobrava se novčana pomoć za pokriće
troškova rada udruge u iznosu od 2.000,00 kuna.
Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zahtjeva Udruge od 26.03.2018. 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: 022-05/18-01/16
Ur.broj: 2180/02-02-18-1
Donji Muć, 26.03.2018. godine
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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
PLAN
unapređenja zaštite od požara
na području Općine Muć za 2018. 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 2018. godini.
Članak 2.
Potrebno je u nastupajućoj ljetnoj (požarnoj) sezoni, od 1. lipnja do 30. rujna 2018. 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 2018. 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,
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 2018. 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 2018. 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 12.
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.
Članak 13.
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 14.
Ovisno o vremenskim prilikama i drugim relevantnim čimbenicima, odluku o promjeni određenog roka za početak (1. lipnja 2018.) odnosno završetka
(30. rujna 2018.) provođenja određenih operativnih mjera i zadaća iz ovog Plana, na prijedlog zapovjednika DVD-a Muć, donijet će Načelnik.
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Članak 15.
Sredstva Proračuna Općine Muć namijenjena za realizaciju ovog Plana, a koja izvršava DVD Muć, odnosno namijenjena su za financiranje rada DVDa Muć, isplaćivat će se (namjenski) na žiroračun DVD-a Muć.
Članak 16.
DVD Muć dužan je do kraja svibnja 2018. 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 2018. godini.
Članak 17.
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 2018.
godinu osigurat će se 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 18.
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: 214-02/18-01/03
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-18-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 09.04.2018.godine
_______________________________________________________________________________________________________________________
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 2018. godini (»Narodne novine« broj 28/18) i članka 44. 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.
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.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

Klasa:214-02/18-01/04
Ur. broj:2180/02-01-18-1
Muć, 09.04.2018.godine
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30. svibnja 2018.

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 2018. god. (NN 28/18) i članka 44. Statuta
Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/13,05/13), Načelnik Općine Muć, 09. travnja.2018. 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 2018.god.
Motriteljsko dojavna služba predstavlja Operativni plan Općine Muć za provedbu mjera zaštite od požara za 2018. godinu.
Članak 2.
Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove odluke provode:

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 2018. god. (NN 286/18), 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 obavlja do 7 osmatrača. Osmatrač 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 2018. godine.
KLASA: 214-02/18-01/02
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-18-1
Filip Stupalo
Muć, 09.04.2018.
_______________________________________________________________________________________________________________________
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 17.04.2018. godine donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova
Stožera civilne zaštite Općine Muć
Članak 1.
Članak 2. Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Muć Klasa: 810-06/17-01/03, Urbroj: 2180/02-02-17-1 od
03.07.2017. godine mijenja se te isti sada glasi:
“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
7. Grgo Puljas – član Stožera (HGSS – stanica Split); 091 523 7049.”
Članak 2.
U preostalom dijelu Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Muć Klasa: 810-06/17-01/03, Urbroj: 2180/02-02-17-1 od
03.07.2017. godine ostaje neizmijenjena.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

Klasa: 810-06/17-01/03
Urbroj: 2180/02-02-18-2
Donji Muć, 17.04.2018. godine
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Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne Novine», broj 94/13, 73/17) i članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni
glasnik općine Muć broj:03/13 i 05/13) Općinski načelnik Općine Muć , Filip Stupalo dana 19.ožujka 2018. godine podnosi
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MUĆ ZA 2017. GODINU
Gospodarenje otpadom čini skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količina otpada i/ili
njegovih štetnih utjecaja na okoliš, skupljanje, prijevoz, oporabu, te nadzor nad tim djelatnostima i skrb za zatvorena odlagališta na gospodarski
učinkovit i po okoliš prihvatljiv način.
Politika gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj sadržana je u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) i Strategiji
gospodarenja otpadom RH (NN 130/05).
Sukladno članku 21. Zakona o održivom gospodarenju (NN 94/13, 73/17) Plan gospodarenja otpadom Općine Muć planski je dokument gospodarenja
otpadom i mora biti usklađen s propisima donesenim na temelju tog Zakona i Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Muć za 2017. godinu sadrži:
1.PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MUĆ
Novim Planom gospodarenja otpadom Općine Muć za razdoblje 2015-2021.godine, namjera je na općinskom području uvesti učinkovit i održiv sustav
gospodarenja otpadom, kroz formiranje zelenih otoka i konačnu izgradnju reciklažnog dvorišta.
Plan gospodarenja otpadom Općine Muć za razdoblje 2015.-2021. donio se prema sljedećem postupku:
Postupak donošenja Plana gospodarenja otpadom
1.
2.
3.
4.
5.

Općina Muć za prijedlog Plana gospodarenja otpadom ishodila je prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice
područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša (nadležnog upravnog tijela)
Nadležno upravno tijelo izdalo je prethodnu suglasnost te je utvrdilo da je prijedlog Plana gospodarenja otpadom
JLS usklađen sa odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom te propisa donesenih na temelju ovog
Zakona i Plana
Plan gospodarenja otpadom Općine Muć donijelo je Općinsko vijeće
Plan gospodarenja otpadom Općine Muć donosi se za razdoblje od 6 godina, izmjene i dopune po potrebi.
Plan gospodarenja otpadom Općine Muć objavljen je u Službenom glasniku Općine Muć br.9/2015.

Općina Muć prijedlog Plana prije njegova donošenja objavila je javnosti radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi,na svojim web stranicama 30
dana prije ishođenja prethodne suglasnosti upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša
(nadležnog upravnog tijela).
Primjedbi nije bilo.
1.

MJERE ODVOJENOG SAKUPLJANJA OTPADA

Komunalni otpad na cijelom području Općine Muć (koja ima 17 naselja i ukupne površine oko 210,80 km2), skupljao se odvozio na odlagalište
«Karepovac» u Splitu.
Odlukom o Općim uvjetima isporuke komunalnih usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada od dana 17. svibnja 2012. god. koja je sastavni dio
Odluke o sakupljanju, odvozu, odlaganju komunalnog otpada i načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom na području Općine
Muć uređeno je gospodarenje otpadom.
Općinsko vijeće Općine Muć donijelo je Odluku o osnivanju Vlastitog pogona,Odluku o privremenom obavljanju komunalne djelatnosti održavanja
čistoće na području Općine Muć te Odluku o obaveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i
odvoz komunalnog otpada u Općini Muć, Vlastiti pogon donijet će Opće uvjete isporuke usluge sakupljanja i odvoza otpada te Cjenik.
Općina Muć osigurala je odvojeno sakupljanje otpada u vidu Zelenih otoka koje je jasno označeno i lako dostupno mjesto na kojem građani
mogu u namjenske spremnike odložiti odvojeno prikupljeni otpad koji svakodnevno nastaje u većim količinama kao što je papir, plastika, staklo,metal,
otpadni tekstil itd. Ovako sakupljene sastavnice komunalnog otpada predaju se ovlaštenim sakupljačima, na temelju međusobnih ugovornih obveza.
U Općini Muć trenutno postoje četiri (4) lokacije Zelenih otoka, koje se sastoje od 4 spremnika zapremnine 1100 litara-za staklo, metal, plastika i
papir,te na dvije lokacije spremnici za tekstil, kako slijedi:
1. Gizdavac (ulaz u naselje) – staklo, metal, plastika i papir
2. Neorić (kod pošte) – tekstil,staklo, metal, plastika i papir
3. Gornji Muć (kod škole) – staklo, metal, plastika i papir
4. Donji Muć (kod stare pošte) – tekstil,staklo, metal, plastika i papir
Općina je izradila informativne letke o odvojenom sakupljanju otpada koji će biti poslani na adrese komunalnih obveznika te je na svojim mrežnim
stranicama objavila isti.
Ukupna godišnja količina komunalnog otpada koja je sakupljena na području Općine Muć u 2017. godini i deponirana na odlagalištu «Karepovac»
iznosi 696,58 t.
Glomazni otpad odvozi se po pozivu građana, svaki obveznik koji uredno podmiruje obveze, jednom godišnje ima pravo na besplatan prijevoz
glomaznog otpada.
Općina Muć odredila je i lokaciju Reciklažnog dvorišta, koji bi se trebao nalaziti u RZ Prisike 1, ali kako u Prostornom planu Općine Muć ranije nije
predviđena izgradnja Reciklažnog dvorišta, Općina je donijela Odluku o Izmjenama i dopunama prostornog plana, a usvajanje izmjena i dopuna se
očekuje tijekom 2018. godine.
2.

Mjera za upravljanje i nadzor odlagališta otpada

Na području Općine Muć ne postoji službeno odlagalište komunalnog otpada. Odlagalište koje se koristi za zbrinjavanje komunalnog otpada
nastalog na području Općine Muć, je «Karepovac» koji se nalazi na području grada Splita, a njime upravlja Komunalno trgovačko poduzeće Čistoća
d.o.o. te Općina Muć nema nikakvih upravljačkih i nadzornih prava nad odlagalištem.
Ugovorom između grada Splita i Općine Muć riješena su prava i obveze korištenja odlagališta, gdje Općina Muć plaća naknadu za sanaciju
odlagališta Karepovac i naknadu za utjecaj na okoliš pri korištenju odlagališta Karepovac.
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30. svibnja 2018.

Popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta

Na području Općine Muć prema PGO Općine Muć jedino veće odlagalište su lokacija Podine koja je učestalo izložena novim količinama otpada te
brojna manja odlagališta koja se učestalo saniraju.
Općina Muć je uspostavila Link na koji građani mogu javiti lokaciju o nepropisno odbačenom otpadu (http://www.muc.hr/dokumenti/komunalnogospodarstvo/prijava-nepropisno-odlozenog-otpada/)
4.

Plan aktivnosti i financiranje

Na području Općine Muć nisu održane predviđene edukativne akcije te će se održati kroz 2018. godinu. Nabaviti će se novi kontejneri (cca30kom)
zapremnine 1100 l, za koje će se zatražiti sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti te posude za kompostiranje od 350 l (100
kom).
Troškovi sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada financiraju se iz proračuna Općine Muć te krajnji korisnici usluge (pravne i fizičke
osobe) na području Općine Muć.
Općinsko vijeće Općine Muć donijelo je Odluku o lokaciji za reciklažno dvorište, ali realizacija reciklažnog dvorišta ovisi o Prostornom planu u
kojem će se definirati lokacija. Općina je uputila dopis u svezi mogućnost Mobilnog reciklažnog dvorišta Min. zaštite okoliša i energetike dali bi zasada
zadovoljilo mobilno reciklažno dvorište, no dobili smo odgovor kako moramo imati jedno reciklažno dvorište.
Kako bi se spriječilo daljnje nepropisno odlaganje otpada u okoliš potrebno je provoditi sljedeće:
- kažnjavanje prekršitelja te redovno praćenje terena od strane komunalnog redara kako bi se na vrijeme uočila eventualna nova odlagališta,
- označavanje zabrane odlaganja otpada na svim saniranim područjima,
- uklanjanje i zbrinjavanje otpada koji je nepoznata osoba odložila izvan odlagališta na području općine, a iz sredstava Proračuna,
- inspekcijski nadzor od strane inspektora zaštite okoliša,
- učestala edukacija pravnih i fizičkih osoba o ciljevima pravilnog gospodarenja otpadom, prednostima recikliranja i ponovne uporabe,
- redovito informiranje o lokacijama za odlaganje pojedinih vrsta otpada,
- osigurati zbrinjavanje građevinskog otpada u cilju sprečavanja nastanka divljih deponija te smanjivanja njegove količine.
Izvori financiranja su: sredstva iz godišnjeg Državnog proračuna, sufinanciranje od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, županijski
proračun te općinski proračun. Drugi izvori su: krediti, koncesije, donacije i fondovi EU-a
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Muć za 2017. godinu objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
KLASA: 351-02/18-01/01
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-18-2
Filip Stupalo
MUĆ:
19.03.2018. godine
_______________________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/13 i 05/13.) i članka 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 06/14), Općinski načelnik Općine Muć donosi
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva
za provođenje natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Muć
U Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Muć imenuju se:
1. Kristina Dragin Jelić – predsjednik,
2. Matija Duvnjak– zamjenik predsjednika,
3. Ana-Marija Jukić – član.
Povjerenstvo za provedbu natječaja obavlja sljedeće poslove:
raspisuje natječaj,
prikuplja ponude,
utvrđuje pravodobnost i potpunost ponuda,
provodi postupak otvaranja i razmatranja ponuda,
sastavlja zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda,
po ovlaštenju općinskog načelnika odnosno općinskog vijeća donosi Odluku o utvrđivanju najpovoljnije ponude i zaključenju
ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
Klasa: 022-05/18-01/02
OPĆINSKI NAČELNIK
Ur.broj: 2180/02-02-18-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 03.01.2018.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana 04.01.2018.
godine donosi slijedeću
ODLUKU
pomoći u naravi Branku Borozanu
1.
2.
3.
4.

Branku Borozanu iz Crivaca, Vrba 13, odobrava se pomoć u naravi za podmirenje nužnih troškova života u iznosu do 300,00 kuna.
Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe Branka Borozana od 04.01.2018. 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: 022-05/18-01/05
Ur.broj: 2180/02-02-18-1
Donji Muć, 04.01.2018. godine
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30. svibnja 2018.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana 03.01.2018.
godine donosi sljedeću
ODLUKU
o novčanoj pomoći don Carlosu Tabordi
1.
2.
3.
4.

Don Carlosu Tabordi iz Gornjeg Muća, Svetog Petra 6, odobrava se novčana pomoć za podmirenje troškova putovanja u iznosu od
5.000,00 kuna.
Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe don Carlosa Taborde od 03.01.2018. 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: 022-05/18-01/01
OPĆINSKI NAČELNIK
Ur.broj: 2180/02-02-18-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 03.01.2018. godine
_______________________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana 09.01.2018.
godine donosi sljedeću
ODLUKU
o pomoći obitelji Ivanke Krivić
1.

2.
3.
4.

Ivanki Krivić iz Donjeg Muća, Donji Muć 186, i njenoj obitelji (suprugu i malodobnom djetetu), odobrava se pomoć zbog trenutne teške
zdravstveno-socijalne situacije u kojoj se obitelj našla i to na način da će se s istom sklopiti ugovor o privremenoj uporabi stambenog
prostora koji se nalazi na adresi Donji Muć 175 na trećem katu.
Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe Ivanke Krivić od 09.01.2018. godine.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za provedbu ove Odluke, a sa Ivankom Krivić će općinski načelnik u najkraćem roku sklopiti ugovor o
privremenoj uporabi stana na adresi Donji Muć 175.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.

Klasa: 022-05/18-01/04
OPĆINSKI NAČELNIK
Ur.broj: 2180/02-02-18-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 09.01.2018. godine
_______________________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana 17.05.2018.
godine donosi sljedeću
ODLUKU
o podmirenju troškova telefonskih usluga
1.
2.
3.

Općina Muć će podmiriti račune za telefonske usluge na ime objekta dječjeg vrtića u Neoriću, a sve do konačnog preuzimanja objekta
dječjeg vrtića od strane DV Cvrčak Solin.
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: 022-05/18-01/24
OPĆINSKI NAČELNIK
Ur.broj: 2180/02-02-18-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 17.05.2018. godine
_______________________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01 – 137/15), članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik
Općine Muć broj 03/13 i 05/13) te Odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave (NN 42/17) općinski načelnik Općine Muć dana 16.05.2018. godine donosi
ODLUKU O VISINI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE
ZA IZBOR ČLANA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MUĆ
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na naknadu i visina naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Općinskog vijeća Općine Muć, sve
sukladno službenim i konačnim rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća Općine muć objavljenim dana 02.05.2018. godine.
Članak 2.
Pravo na naknadu iz članka 1. ove Odluke ostvaruje politička stranka i lista grupe birača koja je na izborima za Općinsko vijeće dobila najmanje
jednog člana Općinskog vijeća, u iznosu od 1.500,00 kuna za svakog člana.
Članak 3.
Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe ostvaruju sljedeće političke stranke i liste grupe birača, i to u utvrđenim sljedećim iznosima:
1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – NOSITELJ FILIP STUPALO (4 člana) u iznosu od 6.000,00 kuna,
2. HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA – HČSP (3 člana) u iznosu od 4.500,00 kuna,
3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – NOSITELJ IVAN ŠOLIĆ (3 člana) u iznosu od 4.500,00 kuna,
4. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ (2 člana) u iznosu od 3.000,00 kuna,
5. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP (1 člana) u iznosu od 1.500,00 kuna,
Ukupno: 19.500,00 kuna.
Članak 4.
Naknada troškova izborne promidžbe utvrđena člankom 3. ove Odluke isplatit će se političkim strankama i listama grupe birača na poseban račun
političke stranke odnosno nositelja liste grupe birača otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

Klasa: 022-05/18-01/12
Ur.broj: 2180/02-02-18-1
Donji Muć, 16.05.2018. godine
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BROJ 02/2018

30. svibnja 2018.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana 16.04.2018.
godine donosi
ODLUKU
o novčanoj pomoći KUD Komaštre
1.
2.
3.
4.

KUD Komaštre odobrava se novčana pomoć za pokriće troškova organizacije derneka sv. Jure u Ogorju koji će se održati dana
29.04.2018. godine, u iznosu od 5.000,00 kn.
Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe KUD Komaštre od 16.04.2018. godine.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.

Klasa: 022-05/18-01/17
OPĆINSKI NAČELNIK
Ur.broj: 2180/02-02-18-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 16.04.2018. godine
_______________________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana 07.05.2018.
godine donosi sljedeću
ODLUKU
o novčanoj pomoći Udruzi nezaposlenih Splitsko-dalmatinske županije
1.
2.
3.
4.

Udruzi nezaposlenih Splitsko-dalmatinske županije iz Splita, Trg Republike 2, OIB: 54432209251, odobrava se novčana pomoć za pokriće
troškova rada udruge u iznosu od 3.500,00 kuna.
Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zahtjeva Udruge od 07.05.2018. 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: 022-05/18-01/18
OPĆINSKI NAČELNIK
Ur.broj: 2180/02-02-18-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 07.05.2018. godine
_______________________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana 25.05.2018.
godine donosi sljedeću
ODLUKU
o novčanoj pomoći Stjepanu Šoliću
1.
2.
3.
4.

Stjepanu Šoliću iz Sutine odobrava se novčana pomoć u naravi za podmirenje nužnih troškova života (režijskih troškova) u iznosu od
1.000,00 kuna.
Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zahtjeva Stjepana Šolića od 16.04.2018. 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: 022-05/18-01/19
OPĆINSKI NAČELNIK
Ur.broj: 2180/02-02-18-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 25.05.2018. godine
_______________________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) te članka 29. Pravilnika o radu („Službeni glasnik
Općine Muć“ broj 07/2014) Općinski načelnik Općine Muć dana 30.05.2018. godine donosi sljedeću
ODLUKU
o isplati pomoći/potpore za neprekidno bolovanje duže od 90 dana
1.
2.
3.

Iliji Maretiću iz Neorića, Krivi Dolac 33, odobrava se pomoć / potpora za neprekidno bolovanje u trajanju dužem od 90 dana u iznosu od
2.500,00 kuna, sve sukladno članku 29. Pravilnika o radu (“Službeni glasnik Općine Muć” broj 07/2014).
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: 022-05/18-01/21
OPĆINSKI NAČELNIK
Ur.broj: 2180/02-02-18-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 30.05.2018. 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 30.05.2018. 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 2018. 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: 022-05/18-01/22
Ur.broj: 2180/02-02-18-1
Donji Muć, 30.05.2018. godine
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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MUĆ

BROJ 02/2018

30. svibnja 2018.

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 30.05.2018. godine donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati novčane naknade
1.
2.
3.

Zoranu Bašiću, zaposleniku Vlastitog pogona Općine Muć, uslijed okolnosti prestanka službe isplatit će se naknada za neiskorišteni dio
godišnjeg odmora u iznosu od 2.765,46 kuna bruto, a zajedno sa plaćom za mjesec svibanj 2018. 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: 022-05/18-01/23
OPĆINSKI NAČELNIK
Ur.broj: 2180/02-02-18-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 30.05.2018. godine
_______________________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i članka 44. Statuta Općine Muć (Službene glasnik Općine Muć broj 03/13,
05/13) općinski načelnik Općine Muć donosi sljedeću
ODLUKU
o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka
Članak 1.
Kristina Dragin Jelić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć, imenuje se službenicom za zaštitu osobnih podataka u Općini Muć.
Članak 2.
Službenica za zaštitu osobnih podataka dužna je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a koja obveza
traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenice za zaštitu osobnih podataka.
Članak 3.
Službeni kontakt podaci službenice za zaštitu osobnih podataka su:
Telefon: 021 652 225
Telefax: 021 652 214
E-mail: opcina-muc@st.t-com.hr
Članak 4.
O imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka izvijestiti će se Agencija za zaštitu osobnih podataka u roku od mjesec dana od dana
donošenja ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim glasniku Općine Muć i na web stranici Općine Muć: www.muc.hr .
KLASA: 032-01/18-01/01
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-18-2
Filip Stupalo
Donji Muć, 24. svibnja 2018.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18) te članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i
05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana 14.05.2018. godine donosi sljedeću
ODLUKU
o provedbi javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Muć
1.

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Muć (u
daljnjem tekstu: Program) održat će se u razdoblju od 14.05.2018. do 29.05.2018. g.

2.

Prijedlog Programa biti će dostupan na službenim stranicama Općine Muć (www.muc.hr) te skupa sa pripadajućim prilozima izložen u
prostoru Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć, Donji Muć 254, 21203 Donji Muć.

3.

Pisani prigovori na prijedlog Programa mogu se dati na posebnom obrascu objevljenom na web stranicama Općine Muć. Prigovori moraju
biti napisani čitko te potpisani i dostavljeni – osobno, poštom ili mailom (opcina-muc@st.t-com.hr) – zaključno do 29.05.2018. g.

4.

O svim prigovorima odlučivati će Općinsko vijeće Općine Muć. Prigovori koji ne budu napisani I dostavljeni u skladu s odredbom članka 3.
Ove Odluke neće se razmatrati.

5.

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

Klasa: 022-05/18-01/10
OPĆINSKI NAČELNIK
Ur.broj: 2180/02-02-18-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 14.05.2018. godine
_______________________________________________________________________________________________________________________
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 i sportu sredstvima iz Proračuna Općine Muć za 2018. Godinu te načinu raspodjele raspoloživih
sredstava iz Proračuna Općine Muć za 2018. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba u kulturi i sportu
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BROJ 02/2018

30. svibnja 2018.

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 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) te
utvrđuje način raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Muć za 2018. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba u kulturi, sportu i
religiji u ukupnom iznosu od 120.000,00 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 20.000,00 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.
Klasa: 402-08/18-01/03
OPĆINSKI NAČELNIK
Urbroj: 2180/02-02-18-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 30.05.2018.
_______________________________________________________________________________________________________________________
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 30.05.2018. 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 i sportu sredstvima iz proračuna Općine Muć za 2018. 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 i sportu sredstvima iz proračuna Općine Muć za 2018. godinu (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo).
U Povjerenstvo se imenuju:
1. Matija Duvnjak – predsjednica,
2. Mara Raić – član,
3. Mira Ćuk - član.
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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.
Klasa: 402-08/18-01/03
OPĆINSKI NAČELNIK
Urbroj: 2180/02-02-18-2
Filip Stupalo
Donji Muć, 30.05.2018.
_______________________________________________________________________________________________________________________
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 30.05.2018. 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 i sportu sredstvima iz Proračuna Općine Muć za
2018. 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 i sportu sredstvima iz Proračuna Općine Muć za 2018. 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: 402-08/18-01/03
OPĆINSKI NAČELNIK
Urbroj: 2180/02-02-18-3
Filip Stupalo
Donji Muć, 30.05.2018. godine
_______________________________________________________________________________________________________________________
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 30.05.2018. godine donosi
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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 i sportu sredstvima iz Proračuna Općine Muć za
2018. 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 i sportu sredstvima iz Proračuna Općine Muć za 2018. godinu
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
U Povjerenstvo se imenuju:
1. Jelena Grgić– predsjednik,
2. Josipa Grubišić – član,
3. Stipe Sarić - član.
Članak 2.
Zadaća Povjerenstva je:
- proučiti prigovore podnesene protiv odluke o odbijanju prijave uslijed neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja,
- 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: 402-08/18-01/03
OPĆINSKI NAČELNIK
Urbroj: 2180/02-02-18-4
Filip Stupalo
Donji Muć, 30.05.2018.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 4. Pravilnika o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta („Narodne novine“, broj 86/12) i članka 44. Statuta Općine Muć
(„Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13, 05/13), općinski načelnik Općine Muć dana 28. veljače 2018. godine donosi
RJEŠENJE
o imenovanju predstavnika Općine Muć u Povjerenstvo za provođenje postupka prijenosa nerazvrstane ceste
u javnu cestu na području Općine Muć
1. Ovim Rješenjem imenuju se tri predstavnika Općine Muć, kao Predavatelja cesta, u postupku prijenosa nerazvrstanih cesta na području Općine
Muć u javne ceste (u daljnjem tekstu: Predstavnici), a sve sukladno Pravilniku o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta („Narodne novine“, broj
86/12).
2. Za Predstavnike u Povjerenstvo za provođenje postupka prijenosa nerazvrstanih cesta u javne ceste na području Općine Muć imenuju se:
- Kristina Dragin Jelić, član
- Matija Duvnjak, član
- Bože Delić, član.
3. Zadatak imenovanih Predstavnika je utvrđen Pravilnikom o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta („Narodne novine“ broj 86/12).
4. Jedinstveni upravni odjel Općine Muć dužan je na zahtjev Predstavnika pružiti svu potrebnu stručnu pomoć.
5. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku Općine Muć“.
Klasa:340-09/18-01/01
OPĆINSKI NAČELNIK
Urbroj:2180/02-02-18-2
Filip Stupalo
Donji Muć, 28.02.2018.g.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Upravitelj Vlastitog pogona dana 02.01.2018. godine donosi
PLAN I PROGRAM RADA VLASTITOG POGONA ZA 2018. GODINU
(PLAN ZA PERIOD OD 01.01.-31.03.2018.)
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
to iz:
-

za rad Vlastitog pogona osigurat će se u Odluci o financiranju nužnih rashoda i izdataka 2018. / Odluci o privremenom financiranju 2018., i
grobne naknade…………………………………………………………….…..136.008,00 kn
proračuna Općine Muć……………………………………………….......................92,00 kn
prihoda pružene usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada…..…..164.000,00 kn
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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 30.000,00 kn osiguravaju se iz 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 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 otpada obavljat će tri komunalna djelatnika – vozača. Sredstva za poslove sakupljanja i odvoza
komunalnog otpada na području Općine Muć u ukupnom iznosu od 45.000,00 kn osiguravaju se iz općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i
pomoći.
4. Rashodi za zaposlene u Vlastitom pogonu
U Vlastitom pogonu biti će zaposleno ukupno četiri djelatnika (komunalni redar i tri komunalna djelatnika – vozača). Sredstva za plaće i ostala
materijalna prava u ukupnom iznosu od 71.500,00 kn osiguravaju se iz vlastitih prihoda.
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 63.600,00 kn osiguravaju se iz vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene.
Ovaj Plan i program objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
Klasa: 363-01/18-01/01
Urbroj: 2180/02-04-18-1
Donji Muć, 02.01.2018. g.
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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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