SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE MUĆ
GODINA XX

MUĆ, 29. prosinca 2017.

BROJ 04/2017

Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 03/13 i 5/13), Općinsko vijeće na 3. sjednici
održanoj dana 05. prosinca 2017. godine donosi :
ZAKLJUČAK
u svezi dopisa Ministarstva uprave u svezi snimanja
i objavljivanja sjednica predstavničkog tijela
1.
2.

Prima se na znanje dopis Ministarstva uprave Klasa: 023-01/17-01/378, Urbroj: 515-02-02-01/2-17-3 od 04. listopada
2017. godine u svezi snimanja i objavljivanja sjednica predstavničkog tijela.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“.

Klasa: 021-05/17-01/04
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Urbroj: 2180/02-01-17-3
Jelena Grgić
Donji Muć, 05.12.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 03/13 i 5/13), Općinsko vijeće na 3. sjednici
održanoj dana 05. prosinca 2017. godine donosi :
ZAKLJUČAK
o odgodi Odluke o Izmjenama i dopunama odluke o pravima
iz socijalne skrbi na području Općine Muć
1.
2.
3.

Odgađa se donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne skrbi na području Općine Muć
za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća Općine Muć.
Zadužuje se JUO Općine Muć da za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća dostavi Odluku o pravima iz socijalne skrbi
na području Općine Muć ( „Službeni glasnik Općine Muć“ br. 04/14).
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“.

Klasa: 021-05/17-01/04
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Urbroj: 2180/02-01-17-4
Jelena Grgić
Donji Muć, 05.12.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 03/13 i 5/13), Općinsko vijeće na 3. sjednici
održanoj dana 05. prosinca 2017. godine donosi :
ZAKLJUČAK
o odgodi Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije javne rasvjete u Općini Muć
primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja
1.
2.

Odgađa se donošenje Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije javne rasvjete u Općini Muć primjenom mjera
energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“.

Klasa: 021-05/17-01/04
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Urbroj: 2180/02-01-17-5
Jelena Grgić
Donji Muć, 05.12.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), čl. 4., 5., 6. i 7. Zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine
br. 101/2017), te čl. 29. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć br. 3/13, 5/13) Općinsko vijeće Općine Muć na sjednici
održanoj dana 05.12.2017. godine donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE MUĆ
Članak 1.
Članak 2. Odluke o općinskim porezima Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć br. 01/17) briše se.
Članak 2.
Odjeljak VI. pod nazivom: „Porez na nekretnine“ i članak 16. Odluke o općinskim porezima Općine Muć (Službeni glasnik Općine
Muć br. 01/17) brišu se.
Članak 3.
Članak 22. Odluke o općinskim porezima Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć br. 01/17) briše se.
Članak 4.
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Ostale odredbe Odluke o općinskim porezima Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć br. 01/17) ostaju neizmijenjene.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Muć.
Klasa: 021-05/17-01/04
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Urbroj: 2180/02-01-17-6
Jelena Grgić
Donji Muć, 05.12.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 29. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj: 03/2013 i 05/2013) te članka 3. Odluke o uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj: 06/2014) Općinsko
vijeće Općine Muć dana 05.12.2017. godine donijelo je
ODLUKU
O PRODAJI NEKRETNINE U K.O. GORNJI MUĆ
Članak 1.
Donosi se odluka o otuđenju dijela nekretnine označene kao čest. zem. 2485/1 k.o. Gornji Muć.
Određuje se prodaja dijela čest. zem. 2485/1 k.o. Gornji Muć u površini do ukupno 1143 m2 s početnom cijenom od 40,00 kuna po
metru kvadratnom.
Članak 2.
Ovlašćuje se Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Muć da raspiše i provede natječaj
za prodaju nekretnine opisane u članku 1. ove Odluke.
Ovlašćuje se Povjerenstvo iz stavka 1. da temeljem sačinjenog Zapisnika o provedenom natječaju i svojeg prijedloga donese
Odluku o utvrđivanju najpovoljnije ponude i zaključenju ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Muć da temeljem Odluke Povjerenstva o utvrđivanju najpovoljnije ponude i zaključenju
ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem zaključi ugovor o kupoprodaji nekretnine s najpovoljnijim ponuditeljem.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Muć.
Klasa: 021-05/17-01/04
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Urbroj: 2180/02-01-17-7
Jelena Grgić
Donji Muć, 05.12.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 29. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/15, 05/15) te članka 5. Odluke o kriterijima,
uvjetima i proceduri otpisa potraživanja Općine Muć (Službani glasnik Općine Muć 09/2015) Općinsko vijeće Općine Muć dana
05.12.2017. godine donosi
ODLUKU O OTPISU NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA
Članak 1.
Ovom odlukom se sukladno pozitivnim propisima uređuje otpis dospjelih potraživanja Općine Muć koja se nisu naplatila do
24.08.2017. godine i koja su nenaplativa uslijed podnošenja pisanih prigovora dužnika uslijed nastupanja zastare sukladno odredbi
članka 226. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15), sve temeljem prijedloga referenta za komunalne
prihode od 24.08.2017. godine.
Članak 2.
Temeljem odredbe članka 226. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) otpisuju se zastarjela potraživanja
Općine Muć u ukupnom iznosu od 72.685,10 kn i to s osnove:
1. Komunalne naknade
29.202,82 kn
2. Naknade za uređenje voda
5.260,76 kn
3. Odvoza komunalnog otpada
38.221,52 kn
Članak 3.
Popis dužnika i potraživanja koja se otpisuju sastavni su dio ove Odluke.
Članak 4.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Muć za provedbu ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Muć.
Klasa: 021-05/17-01/04
Urbroj: 2180/02-01-17-8
Donji Muć, 05.12.2017. godine
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OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju čl. 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj: 03/13 i 05/13) te Pravilnika o stipendiranju studenata s
područja Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj: 08/2014) Općinski načelnik Općine Muć donosi
ODLUKU
o broju i visini stipendija za 2017./2018. godinu
Članak 1.
Donosi se odluka o broju i visini stipendija za akademsku godinu 2017./2018., koje će se dodijeliti redovitim studentima sa
područja Općine Muć, a sukladno uvjetima i kriterijima određenim Pravilnikom o stipendiranju studenata s područja Općine Muć
(Službeni glasnik Općine Muć broj: 08/2014).
Članak 2.
Stipendije će se dodijeliti svim redovitim studentima sa područja Općine Muć koji ispunjavaju uvjete i kriterije utvrđene Pravilnikom
o stipendiranju studenata s područja Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj: 08/2014).
U akademskoj godinu 2017./2018. visina studentske stipendije iznosi 500,00 kuna mjesečno.
Članak 3.
Natječaj za dodjelu stipendija objaviti će se u listopadu tekuće godine na način te sukladno uvjetima i kriterijima iz Pravilnika o
stipendiranju studenata s područja Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj: 08/2014).
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
KLASA: 022-05/17-01/38
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 09.10.2017. godine
_______________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
12.10.2017. godine donosi
ODLUKU
o novčanoj pomoći
1.
2.
3.
4.

Odobrava se novčana pomoć Župnom uredu Male Gospe iz Donjeg Muća, Donji Muć 116, u iznosu od 1.850,00 kn za
pokriće troškova popravka crkvenog zvona.
Isplata će se izvršiti na račun izvršitelja usluge (dobavljača): Grgurin d.o.o., Ivana Pavla II 98, Kaštel Gomilica.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć

KLASA: 022-05/17-01/39
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 12.10.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13) Općinski načelnik Općine Muć dana
22.09.2017. godine donosi
ODLUKU
Donosi se odluka o uklanjanju kostele koja se nalazi uz Osnovnu školu kneza Branimira u Donjem Muću, a koja zbog
svoje starosti predstavlja stvarnu opasnost po život i zdravlje učenika te djelatnika škole, kao i svih stanovnika Općine Muć.
2. Zadužit će se Dobrovoljno vatrogasno društvo Muć da ukloni predmetnu kostelu u najkraćem roku, a drva zadrži za svoje
potrebe ili zbrine na propisan način.
3. Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
1.

KLASA: 022-05/17-01/36
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 22.09.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju čl. 38. Pravilnika o radu (Službeni glasnik Općine Muć broj: 07/14), čl. 15. Pravilnika o poslovanju (unutarnjem redu)
Vlastitog pogona (Službeni glasnik Općine Muć 12/14) te članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik općine Muć broj: 03/13 i
05/13) Općinski načelnik Općine Muć dana 27.11.2017. godine donosi
ODLUKU
o isplati dara djetetu do 15 godina starosti
Članak 1.
Zaposlenicima Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine Muć odobrava se, za svako dijete koje do 31. prosinca
tekuće godine navršava 15 i manje godina starosti, u prigodi blagdana Svetog Nikole, isplatiti dar do visine neoporezivog iznosa
određenog propisima o porezu na dohodak.
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Članak 2.

Visina dara po djetetu zaposlenika iznosi 600,00 kuna.
Članak 3.
Dar iz članka 1. isplatit će se u mjesecu prosincu 2017. godine.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Muć.
KLASA: 022-05/17-01/54
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 27.11.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju čl. 38. Pravilnika o radu zaposlenih u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Cvrčak-Solin na području Općine Muć (Službeni
glasnik općine Muć broj: 06/15), u svezi članka 6. Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obveza spram Dječjeg vrtića
Cvrčak Solin od 29.04.2015. godine te članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik općine Muć broj: 03/13 i 05/13) Općinski
načelnik Općine Muć dana 27.11.2017. godine donosi
ODLUKU
o isplati dara djetetu do 15 godina starosti
Članak 1.
Zaposlenicima predškolske ustanove Dječji vrtić Cvrčak – Solin na području Općine Muć (odgojiteljice i pomoćno osoblje)
odobrava se, za svako dijete koje do 31. prosinca tekuće godine navršava 15 i manje godina starosti, u prigodi blagdana Svetog
Nikole, isplatiti dar do visine neoporezivog iznosa određenog propisima o porezu na dohodak.
Članak 2.
Visina dara po djetetu zaposlenika iznosi 600,00 kuna.
Članak 3.
Dar iz članka 1. isplatit će se u mjesecu prosincu 2017. godine.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Muć
KLASA: 022-05/17-01/55
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 27.11.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 12. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Muć (Sl. glasnik Općine Muć broj 8/14), Odluke o
broju i visini stipendija za 2017./2018. godinu, Klasa: 022-05/17-01/38, Urbroj: 2180/02-02-17-1 od 09.10.2017. godine, Konačne
liste kandidata za dodjelu stipendija za 2017./2018., Klasa: 604-02/17-01/012 Urbroj: 2180/02-02-17-16, donesene dana
16.11.2017. godine od strane Povjerenstva za dodjelu stipendija, Općinski načelnik Općine Muć dana 27.11.2017. godine donosi
ODLUKU
o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Muć
u akademskoj godini 2017./2018.
Članak 1.
Ovom Odlukom odlučuje se o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Muć, a sukladno kriterijima propisanim u Natječaju
za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Muć, Klasa: 604-02/17-01/02, Urbroj: 2180/02-02-17-1 od 10.10.2017. g.,
temeljem Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Muć (Sl. glasnik općine Muć broj 8/14), Odluke o broju i visini
stipendija za 2017./2018. godinu, Klasa: 022-05/17-01/38, Urbroj: 2180/02-02-17-1 od 09.10.2017. g., te Konačne liste kandidata
za dodjelu stipandija za 2017./2018., Klasa: 604-02/17-01/02, Urbroj: 2180/02-02-17-16, donesene dana 16.11.2017. godine od
strane Povjerenstva za dodjelu stipendija.
Članak 2.
U akademskoj godini 2017./2018. dodjeljuje se stipendija sljedećim studentima sa područja Općine Muć:
1.Katija Baković
2.Antonio Svalina
3.Antonija Stričević
4.Antonia Muslim
5.Valentina Svalina
6.Marina Bratić
7.Lucija Ćulum
8.Josipa Granić
9. Ivana Granić
10.Ivana Bešlić
11.Ivana Jelena Stričević
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Članak 3.
Stipendije se dodjeljuju za akademsku godinu (10 mjeseci) odnosno za razdoblje od 1. listopada 2017. do 31. srpnja 2018. godine.
Visina stipendije iznosi 500,00 kuna mjesečno.
Članak 4.
Na temelju ove Odluke sa studentima navedenim u članku 2. Odluke sklopit će se pojedinačni ugovori o korištenju stipendije za
akademsku godinu 2017./2018., u skladu sa odredbama Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Muć (Sl. glasnik
Općine Muć broj 8/14).
Članak 5.
Ova Odluke stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
KLASA: 022-05/17-01/57
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 27.11.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) te članka 26. Pravilnika o radu
(„Službeni glasnik Općine Muć“ broj 07/2014) Općinski načelnik Općine Muć dana 30.11.2017. godine donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati novčane naknade
1.
2.
3.
4.

Donosi se odluka o isplati novčane naknade - dodatka za uspješnost na radu - zaposleniku Ivici Kokanu, za iskazano
posebno zalaganje i uspješno obavljanje radnih zadataka.
Zaposleniku Ivici Kokanu isplatit će se naknada iz točke 1. ove Odluke u visini od 2.813,07 kuna neto, a zajedno sa
plaćom za mjesec studeni 2017. godine.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć

KLASA: 022-05/17-01/58
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 30.11.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
29.12.2017. 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 08.12.2017. godine.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.

KLASA: 022-05/17-01/67
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 29.12.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
12.10.2017. godine donosi sljedeću
ODLUKU
o novčanoj pomoći Mariji Galešić
Mariji Galešić iz Neorića, Neorić 66, OIB: 33947056795, odobrava se novčana pomoć za podmirenje nužnih troškova
života u iznosu od 1.000,00 kuna.
2. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe Marije Galešić od 06.10.2017. godine.
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.

1.

KLASA: 022-05/17-01/40
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 12.10.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
21.12.2017. godine donosi sljedeću
ODLUKU
o novčanoj pomoći Lovačkom društvu “Muć”
1.

Lovačkom društvu “Muć” iz Donjeg Muća, Donji Muć 183, OIB: 51822002879, odobrava se novčana pomoć za potrebe
obnove matičnog fonda divljeg zeca u lovištima Muć u iznosu od 5.000,00 kuna.
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29. Prosinca 2017.

Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe Lovačkog društva “Muć” od 21.12.2017. godine.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.

KLASA: 022-05/17-01/68
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 21.12.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
14.12.2017. godine donosi sljedeću
ODLUKU
o novčanoj pomoći Makedonskom kulturnom centru
Makedonskom kulturnom centru iz Splita, Ulica bana Jelačića 4/2, OIB: 08527120811, odobrava se novčana pomoć za
pokriće troškova gostovanja folklornog ansambla iz Makedonije u iznosu od 2.000,00 kuna.
2. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe Makedonskog kulturnog centra od 11.08.2017. godine.
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.

1.

KLASA: 022-05/17-01/61
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 14.12.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
15.12.2017. godine donosi sljedeću
ODLUKU
o novčanoj pomoći Akademskoj crkvi Svetog Filipa Nerija
Akademskoj crkvi Svetog Filipa Nerija iz Splita, Poljana Grgura Ninskog 5, OIB: 69827221730, odobrava se novčana
pomoć za pokriće troškova bolesničkog hodočašća u Lurd u iznosu od 5.000,00 kuna.
2. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe Akademske crkve Svetog Filipa Nerija – po upravitelju don Josipu
Mužiću - od 14.12.2017. godine.
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.

1.

KLASA: 022-05/17-01/63
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 15.12.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
14.11.2017. godine donosi sljedeću
ODLUKU
o novčanoj pomoći Stjepanu Šoliću
Stjepanu Šoliću iz Sutine odobrava se novčana pomoć u naravi za podmirenje nužnih troškova života u iznosu od 1.500,00
kuna.
2. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe Stjepana Šolića od 02.10.2017. godine.
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.

1.

KLASA: 022-05/17-01/51
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 14.11.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
16.11.2017. godine donosi sljedeću
ODLUKU
o novčanoj pomoći Mariji Grubišić
Mariji Grubišić iz Donjeg Muća, Donji Muć 374, odobrava se novčana pomoć za podmirenje nužnih troškova života u
iznosu od 500,00 kuna.
2. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe Marije Grubišić od 16.08.2017. godine.
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.

1.

OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

KLASA: 022-05/17-01/50
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Donji Muć, 16.11.2017. godine
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Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
29.12.2017. godine donosi sljedeću
ODLUKU
o novčanoj pomoći Jakovu Stričeviću
Jakovu Stričeviću iz Sutine, Draga 29, i njegovoj obitelji odobrava se novčana pomoć za podmirenje nužnih troškova života
u iznosu od 1.000,00 kuna.
2. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe Jakova Stričevića od 26.07.2017. godine.
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.

1.

KLASA: 022-05/17-01/69
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 29.12.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
30.11.2017. godine donosi sljedeću
ODLUKU
o pomoći Župi Male Gospe
Župi Male Gospe u Donjem Muću, Donji Muć 116, Donji Muć, odobrava se pomoć za organizaciju proslave blagdana
svetog Nikole i to donacijom ukupno 83 poklon vrećice za djecu.
2. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe župnika don Marina Marčića od 30.11.2017. godine.
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.

1.

KLASA: 022-05/17-01/60
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 30.11.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
15.12.2017. godine donosi sljedeću
ODLUKU
o novčanoj pomoći Udruzi pčelara Općine Muć “Svilaja”
Udruzi pčelara Općine Muć “Svilaja” iz Gornjeg Postinja, Gornje Postinje 48, OIB: 04313744835, odobrava se novčana
pomoć za pokriće troškova rada udruge – nabava zaštitne pčelarske opreme - u iznosu od 5.000,00 kuna.
2. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zahtjeva Udruge pčelara Općine Muć “Svilaja” od 10.11.2017. godine.
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.

1.

KLASA: 022-05/17-01/65
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 15.12.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
20.12.2017. godine donosi sljedeću
ODLUKU
o novčanoj pomoći Sanji Jeličić Purko
Sanji Jeličić Purko iz Gornjeg Muća, Jeličići 4, i njenoj obitelji odobrava se novčana pomoć za podmirenje nužnih troškova
života u iznosu od 1.000,00 kuna.
2. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe Sanje Jeličić Purko od 29.08.2017. godine.
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.

1.

KLASA: 022-05/17-01/66
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 20.12.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
15.12.2017. godine donosi sljedeću
ODLUKU
o novčanoj pomoći Župi Male Gospe
1.

Župi Male Gospe u Donjem Muću, Donji Muć 116, OIB: 39738762215, odobrava se novčana pomoć za pokriće troškova
sanacije krovišta crkve Svetog Mihovila u Donjem Muću u iznosu od 30.000,00 kuna.
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2.
3.
4.
5.

29. Prosinca 2017.

Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe Župe Male Gospe – po župniku don Marinu Marčiću - od 11.12.2017.
godine.
Sa Župom Male Gospe sklopit će se Ugovor o donaciji.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.

KLASA: 022-05/17-01/62
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 15.12.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć 03/13 i 05/13), Općinski načelnik Općine Muć donosi
O D L U K U o naknadi troškova prijevoza na posao i s posla
Članak 1.
Jure Prkić i Vlade Dadić, radnici zaposleni u Općini Muć na javnim radovima za razdoblje od 01.12.2017. 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).
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: 022-05/17-01/72
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 04.12.2017. 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 16.11.2017. godine donosi sljedeću
ODLUKU
o isplati pomoći/potpore za neprekidno bolovanje duže od 90 dana
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).
2. Zadužuje se jedinstveni upravni odjel – računovodstvo – za provedbu ove odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.

1.

KLASA: 022-05/17-01/49
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 16.11.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
10.11.2017. godine donosi sljedeću
ODLUKU
o jednokratnoj pomoći za nabavu školskog pribora
1.
2.
3.
4.
5.

Ivani Galić, majci mldb. Lucie Galić, upisane u prvi razred osnovne škole - PŠ Donje Ogorje, odobrava se jednokratna
pomoć za nabavu školskog pribora za mldb. Luciu Galić (prvašića), u iznosu od 500,00 kuna.
Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe Ivane Galić od 09.11.2017. godine.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke.
Isplata iznosa iz članka 1. izvršit će se putem blagajne.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.

KLASA: 022-05/17-01/47
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 10.11.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
15.12.2017. godine donosi
ODLUKU
o novčanoj pomoći Malonogometnom klubu “Dalmacija – 2013”
Malonogometnom klubu “Dalmacija – 2013” iz Sutine, Cesta Neorić 1, OIB: 90673983250, odobrava se novčana pomoć za
pokriće troškova sudjelovanja i natjecanja u 1. Županijskoj malonogometnoj ligi u iznosu od 2.500,00 kn.
2. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe Malonogometnog kluba “Dalmacija – 2013” od 26.10.2017. godine.
3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke.

1.
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4.

29. Prosinca 2017.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.

KLASA: 022-05/17-01/64
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 15.12.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
27.09.2017. godine donosi
ODLUKU
o novčanoj pomoći
Udovoljava se zamolbi Ivana Čolaka, vlasnika OPG “ČOLAK” iz Gornjeg Ogorja, Gornji Čolaci 31, te se istome odobrava
novčana pomoć u iznosu od 5.000,00 kn za potrebe sanacije štete nastale uslijed požara koji je izbio dana 26.07.2017. g.
2. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke.
3. Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.

1.

KLASA: 022-05/17-01/37
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 27.09.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/13 i 05/13.), i članka 10. Pravilnika o stipendiranju
studenata s područja Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 08/14), Općinski načelnik Općine Muć dana 10.10.2017.
godine donosi
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja
za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Muć
U Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu stipendija imenuju se:
1. Kristina Dragin Jelić – predsjednik,
2. Ana-Marija Jukić – član,
3. Matija Duvnjak – član.
II. Povjerenstvo za provedbu natječaja obavlja sljedeće poslove:
utvrđuje prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja te isti objavljuje
utvrđuje konačnu listu kandidata koju prosljeđuje Općinskom načelniku na donošenje Odluke o dodjeli stipendija.
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
I.

KLASA: 022-05/17-01/46
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 10.10.2017.godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/13 i 05/13.), Općinski načelnik Općine Muć dana
27.11.2017. 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 2017. godine osniva se Povjerenstvo
u sljedećem sastavu:
1. Mira Ćuk – predsjednik,
2. Mara Raić – član,
3. Kristina Dragin Jelić – član.
II. Sa stanjem na dan 31.12.2017. 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 18. prosinca 2017. do 12. siječnja 2018. godine.
IV. Izvještaj o popisu s obrazloženjima, mišljenjima i prijedlozima u svezi s popisom potrebno je izraditi i dostaviti Općinskom
načelniku do 15. siječnja 2018. godine.
V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Muć.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

KLASA: 022-05/17-01/56
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Donji Muć, 27.11.2017.godine
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29. Prosinca 2017.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/15, 05/15) i Odluke Socijalnog vijeća Općine Muć
broj 12/2017 od 21.12.2017. godine Općinski načelnik Općine Muć dana 21.12.2017. g. donosi
ODLUKU O OTPISU POTRAŽIVANJA
Članak 1.
Temeljem Odluke Socijalnog vijeća Općine Muć od 21.12.2017. godine otpisuju se potraživanja Općine Muć u ukupnom iznosu od
6.377,92 kn na dan 21.12.2017. godine, i to s osnove:
1. Komunalne naknade
3.132,48 kn
2. Odvoza komunalnog otpada
3.245,44 kn
Članak 2.
Popis potraživanja koja se otpisuju sastavni su dio ove odluke.
Članak 3.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Muć za provedbu ove odluke.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Muć.
KLASA: 022-05/17-01/74
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 21.12.2017.godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju čl. 40. Pravilnika o radu (Službeni glasnik općine Muć broj: 07/14) ), čl. 15. Pravilnika o poslovanju (unutarnjem redu)
Vlastitog pogona (Službeni glasnik Općine Muć 12/14) te članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik općine Muć broj: 03/13 i
05/13) Općinski načelnik Općine Muć dana 27.11.2017. godine donosi
ODLUKU
o darovanju poklon bonova zaposlenicima
I.

Donosi se odluka o darovanju poklon bonova u vrijednosti od 400,00 kuna zaposlenicima Jedinstvenog upravnog odjela i
Vlastitog pogona Općine Muć.
II. Sredstva za uplatu navedenih bonova osigurana su u proračunu Općine Muć za 2017. godinu.
III. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo – za realizaciju ove odluke.
IV. Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
KLASA: 022-05/17-01/53
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 27.11.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
16.11.2017. godine donosi sljedeću
ODLUKU
o putu u Vukovar i istočnu Slavoniju
Zaposlenicima Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine Muć odobrava se zajedničko putovanje u Vukovar
i istočnu Slavoniju, s polaskom dana 17.11.2017., a povratkom dana 19.11.2017. godine, sve povodom obilježavanja
obljetnice pada grada Vukovara.
2. Troškove putovanja iz točke 1. ove Odluke snositi će Općina Muć.
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.

1.

KLASA: 022-05/17-01/52
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 16.11.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju čl. 19. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01 – 137/15) te čl. 44. Statuta Općine Muć
(Službeni glasnik Općine Muć 03/13 i 05/13) Općinski načelnik Općine Muć donosi
ODLUKU
o sufinanciranju potreba učenika osnovne škole (od drugog do osmog razreda) u školskoj godini 2017./2018.
Općina Muć će sufinancirati nabavu školskog pribora i drugih potreba za sve učenike od drugog do osmog razreda koji
pohađaju osnovne škole na području Općine Muć u školskoj godini 2017./2018.
II. Visina sredstava sufinanciranja potreba učenika iznosi 300,00 kuna po učeniku.
III. Sredstva sufinanciranja iz točke II. ove odluke Općina Muć će uplatiti izravno na tekuće ili žiro račune roditelja/skrbnika, a
po podnesenim zahtjevima za sufinanciranje Općini Muć na propisanim obrascima.
I.
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IV. Sredstva za uplatu navedenih sredstava osigurana su u proračunu Općine Muć za 2017. godinu.
V. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo – za realizaciju ove odluke.
VI. Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
KLASA: 022-05/17-01/42
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 12.09.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju čl. 19. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01 – 137/15) te čl. 44. Statuta Općine Muć
(Službeni glasnik Općine Muć 03/13 i 05/13) Općinski načelnik Općine Muć donosi
ODLUKU
o sufinanciranju troškova javnog autobusnog prijevoza redovitih studenata sa područja Općine Muć
u akademskoj godini 2017./2018.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Općina Muć će sufinancirati troškove javnog autobusnog prijevoza za redovite studente u akademskoj godini 2017./2018.,
a koji imaju prebivalište na području Općine Muć.
Općina Muć će sufinancirati troškove mjesečne studentske pokazne karte i to na način da će podmiriti razliku iznosa
između cijene studentske karte i ekonomske cijene karte.
Sredstva sufinanciranja iz točke II. ove odluke Općina Muć će uplatiti izravno na račun javnog prijevoznika, a po
podnesenim zahtjevima za sufinanciranje Općini Muć na propisanim obrascima.
Sredstva za uplatu navedenih sredstava osigurana su u proračunu Općine Muć za 2017. godinu, te će se osigurati i u
proračunu za 2018. godinu.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo – za realizaciju ove odluke.
Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.

KLASA: 022-05/17-01/44
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 12.09.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju čl. 19. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01 – 137/15) te čl. 44. Statuta Općine Muć
(Službeni glasnik Općine Muć 03/13 i 05/13) Općinski načelnik Općine Muć donosi
ODLUKU
o sufinanciranju troškova javnog autobusnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa područja Općine Muć u
školskoj godini 2017./2018.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Općina Muć će sufinancirati troškove javnog autobusnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u školskoj godini
2017./2018., a koji imaju prebivalište na području Općine Muć.
Općina Muć će sufinancirati troškove mjesečne učeničke pokazne karte i to za iznos iznad 100,00 kuna, a do punog
iznosa cijene učeničke pokazne karte, dok će učenici snositi trošak pokazne karte u iznosu od 100,00 kuna.
Sredstva sufinanciranja iz točke II. ove odluke Općina Muć će uplatiti izravno na račun javnog prijevoznika, a po
podnesenim zahtjevima za sufinanciranje Općini Muć na propisanim obrascima.
Sredstva za uplatu navedenih sredstava osigurana su u proračunu Općine Muć za 2017. godinu, te će se osigurati i u
proračunu za 2018. godinu.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo – za realizaciju ove odluke.
Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.

KLASA: 022-05/17-01/43
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 12.09.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju čl. 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj: 3/2013, 5/2013), te članka 9. Odluke o pravima iz
socijalne skrbi na području Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj: 04/2014) Općinski načelnik Općine Muć dana
15.12.2017. godine donosi
ODLUKU
O VISINI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA NOVOROĐENO DIJETE
Članak 1.
Ovom se Odlukom propisuje visina jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete koju osigurava Općina Muć na
području Općine Muć te postupak njezina ostvarivanja.
Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete je novčani iznos na koji imaju pravo roditelji novorođenog djeteta.
Članak 2.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete mogu ostvariti i koristiti roditelji novorođenog djeteta pod
sljedećim uvjetima:
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-ako oba roditelja imaju prijavljeno prebivalište u Općini Muć do rođenja djeteta, uz uvjet da jedan od roditelja ima prijavljeno
prebivalište u Općini Muć najmanje dvije godine.
Članak 3.
Sredstva za jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete osiguravaju se u proračunu Općine Muć.
Visina jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete iznosi:
- za prvo i drugo dijete – 3.000,00 kuna
- za treće dijete – 5.000,00 kuna
- za četvrto dijete – 7.000,00 kuna
- za peto dijete – 10.000,00 kuna
- za svako sljedeće dijete iznos se povećava za 5.000,00 kuna.
Članak 4.
Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete podnosi se Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Muć u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta.
Zahtjevu se moraju priložiti sljedeći dokumenti:
- rodni list ili izvod iz matice rođenih za novorođeno dijete,
- rodni list ili izvod iz matice rođenih za svako dijete,
- potvrdu o prebivalištu ili osobnu iskaznicu za oba roditelja,
- broj računa na koji će se izvršiti uplata.
Članak 5.
O pravu na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete odlučuje Jedinstveni upravni odjel Općine Muć u roku od 60
dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć, a stupa na snagu 01.01.2018. godine.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima i kriterijima i visini naknade za novorođeno dijete
Klasa: 022-05/12-01/17, Urbroj: 2180/02-02-12-1 od 25.04.2012. godine.
KLASA: 022-05/17-01/70
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 15.12.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 68. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 44. Statuta Općine
Muć („Službene glasnik Općine Muć“ broj 03/13., 05/13.), Općinski načelnik Općine Muć donosi
PRAVILNIK
O KRITERIJIMA, MJERILIMA, UVJETIMA I POSTUPKU ODOBRAVANJA
OBROČNE OTPLATE POTRAŽIVANJA OPĆINE MUĆ
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji i uvjeti te propisuje postupak odobravanja obročne otplate potraživanja i obveza
Općine Muć.
Odredbe ovog Pravilnika odnose se na potraživanja s osnove javnih davanja odnosno s osnove svih davanja čije
je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti Općine Muć, kao što su općinski porezi,
komunalna naknada, komunalni doprinos, grobna naknada i ostali prihodi po posebnim propisima.
Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na nejavna davanja i naknade za koncesije odnosno na potraživanja koja su
nastala iz ugovornih odnosa.
Članak 2.
Ukoliko potraživanja nisu naplaćena u rokovima dospijeća, potrebno je poduzeti mjere za naplatu.
Mjere naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja obuhvaćaju slijedeće:
- pismena opomena,
- mogućnost obročne otplate duga,
- naplata putem instrumenata osiguranja plaćanja,
- pokretanje ovršnog postupka radi naplate potraživanja.
Članak 3.
Dužnik ima mogućnost podnijeti zahtjev za obročnu otplatu duga ako se time bitno poboljšavaju mogućnosti naplate
duga dužnika od kojeg inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupni dug.
Rok na koji se može odobriti obročna otplata odnosno broj obroka određuje općinski načelnik, ali isti ne može biti duži od
24 mjeseca.
Zahtjev za obročnu otplatu duga podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Muć, koji zahtjev prosljeđuje
općinskom načelniku na odobrenje odnosno na sklapanje ugovora o obročnoj otplati.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Muć.
KLASA: 022-05/17-01/73
URBROJ: 2180/02-02-17-1
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Donji Muć, 15.12.2017. godine
Temeljem članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj: 03/2013, 05/2013), Općinski načelnik Općine Muć
donosi
ODLUKA O
PROCEDURI OBRAČUNA I NAPLATE DOSPJELIH POTRAŽIVANJA OPĆINE MUĆ
Članak 1.
Ovim aktom utvrđuje se procedura obračuna i naplate s vih dospjelih nenaplaćenih potraživanja u Općini Muć, osim
ako posebnim propisom nije drugačije utvrđeno.
Članak 2.
Postupak obračuna i naplate dospjelih nenaplaćeni potraživanja vrši se po slijedećoj proceduri:
RED.BR.
1.

2.

3.

4.

AKTIVNOST
Prikupljanje podataka
potrebnih za izdavanje
rješenja / računa
Izdavanje rješenja
komunalne naknade,
komunalnog doprinosa,
naknade za zadržavanje,
grobne naknade, vodne
naknade i dr. / računa
Provjera svojstva izvršnosti
rješenja komunalne naknade,
komunalnog doprinosa, grobne
naknade, vodne naknade i dr. /
provjera dospijeća računa
Izdavanje uplatnica za
komunalnu naknadu,
komunalni doprinos, grobnu
naknadu, vodnu naknadu,
zakup polj. zem.,sakupljanje
i odvoz otpada i dr.
Unos podataka u sustav

5.

6.
7.

Kontrola točnosti
podataka
Praćenje naplate prihoda
(analitika)
Provjera aktivnosti dužnika
pravne osobe, izlistavanje
opomena, po potrebi prijava
tražbine u stečajnom postupku

8.

Provjera postupanja po
opomeni, u slučaju nenaplate
šalje se opomena pred ovrhu

IZVRŠENJE
Referent za
komunalne prihode,
Komunalni redar
Referent za
komunalne prihode/
Komunalni redar

ROK
Tijekom
godine

POPRATNI DOK.

Tijekom
godine

Rješenja, računi

Referent za
komunalne prihode/
Komunalni redar

Najkasnije 30 dana
nakon izdavanja
rješenja i računa

Rješenje, povratnica
odnosno dostavnica,
račun

Referent za
komunalne prihode

Tijekom
godine

uplatnice

Referent za
komunalne prihode/
Računovodstveni
referent
Referent za
komunalne prihode
Računovodstveni
referent,
Referent za komunal.
prihode
Referent za
komunal. prihode

Dnevno

Knjigovodstvene
kartice

Referent za
komunalne prihode

Tijekom
godine

Mjesečno
dnevno

Izvadak po
poslovnom
računu,blagajnički
izvještaj-uplatnice
Sukcesivno
Opomene, prijava
tijekom godine –
tražbine u stečajnom
pravne osobe svaka postupku
3 mjeseca, a fizičke
svakih 6 mjeseci
Referent za komunal. 30 dana nakon
Opomene pred ovrhu
prihode
slanja opomene

9.
10.

Ovrha-prisilna naplata
potraživanja

Rješenja o ovrsi / Ovršni
prijedlozi

Članak 3.
Ukoliko dužnik izjavi prigovor na opomenu, referent za komunalne prihode valja utvrditi je li prigovor osnovan – prigovor
zastare ili prigovor kompenzacije će se uzeti u obzir te će se dužniku poslati nova opomena sa usklađenim stanjem dugovanja (za
ostatak duga) obzirom na prigovor zastare odnosno kompenzacije ili će se otpisati dugovanje ukoliko je zastarom odnosno
kompenzacijom u cijelosti zatvoreno dugovanje.
Ukoliko se prigovorom dužnik poziva na izjavljenu žalbu protiv dostavljenog mu upravnog akta - rješenja, referent za
komunalne prihode provjerit će je li po žalbi postupljeno u skladu s odedbama Zakona o općem upravnom postupku, pa postupiti
sukladno istome, a do konačnog rješenja predmeta deaktivirati zaduživanje.
Članak 4.
Redovito praćenje naplate
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Redovitim i ažurnim knjiženjem naplate općinskih prihoda omogućuje se lakše i točnije praćenje naplate i
utvrđivanje otvorenih potraživanja. S većim dužnicima i onima čiji se dugovi odnose na dulje vremensko razdoblje potrebno je
uskladiti salda.
Kod knjiženja uplata važno je obratiti pažnju na stavke koje se zatvaraju uplatom. Ukoliko je dužnik naveo poziv na
broj obavezno se zatvara dugovanje po pozivu na broj, a ukoliko dužnik nije naveo poziv na broj obavezno se zatvaraju
najstarija dugovanja dužnika.
Izdavanje opomena
Uvodi se redoviti sustav opominjanja po osnovi općinskih prihoda (komunalna naknada, komunalni doprinos, grobna
naknada, vodna naknada, sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, najam/zakup prostora, prihod od prodaje nekretnina u
vlasništvu općine, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, zakup poljoprivrednog zemljišta,
koncesijska naknada i dr.), koje određeni dužnik ima prema Općini.
Kriterij za izlist opomena je dospijeće.
U roku narednih 30 dana nadzire se naplata prihoda po opomenama.
Nakon neuspješne opomene šalje se opomena pred ovrhu.
Članak 5.
Ovrhe
Nakon što nije naplaćen dug za koji je poslana opomena pred ovrhu, izdaju se rješenja o ovrsi / ovršni prijedlozi za
sve dužnike, osim onih koji su eventualno s općinskim načelnikom sklopili nagodbu o obročnoj otplati duga (uz ovjerenu
bjanko zadužnicu za dugovanja koja prelaze 15.000,00 kuna).
Ukoliko u roku od 8 dana od primitka rješenja o ovrsi ne bude podmiren dug po ovrsi, poduzet će se postupak
prisilne naplate potraživanja putem FINE.
Ukoliko FINA dostavi obavijest da naplata po rješenju o ovrsi nije moguća, službenici koji vode ovršni predmet uputiti
će podnesak nadležnom sudu i predložiti osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini ili
dopis MUP-u radi zabilježbe zabrane otuđenja vozila dužnika, uz koji prilažu izvršno rješenje o ovrsi.
Ovrha se može provesti na svoj raspoloživoj imovini ovršenika.
RED.BR.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
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AKTIVNOST
Utvrđivanje
knjigovodstvenog
stanja dužnika i
eventualno usklađivanje
stanja po prigovoru
zastare ili kompenzacije
Kompletiranje
prilogavjerodostojna
(račun) ili ovršna
isprava (rješenje o
komunalnoj naknadi
i dr.)
Prijedlog pokretanja
postupka ovrhe

IZVRŠENJE
Referent za
komunalne
prihode/
Računovod.
referent

ROK
Pokretanje postupka prisilne
naplate pravovremeno,
odnosno treba paziti da ne
dođe do zastare potraživanja
– 30 dana nakon slanja
opomene pred ovrhu

Referent za
komunalne prihode

POPRATNI DOK.

Knjigovodstvena
kartica ili računi,
obračun kamata,
Rješenje o
komunalnoj naknadi
i dr.

Referent za
komunalne prihode/
Račun. referent
ferent
Općinski
načelnik

Pregled i odobrenje
pokretanja
postupka ovrhe
Izrada rješenja o
Referent za
Najviše tri dana nakon
ovrsi / ovršnog prijedloga komunalne prihode
odobrenja postupka
Ovjera i potpis
Pročelnik JUO /
rješenja o ovrsi /ovršnog Općinski načelnik
prijedloga
Dostava rješenja o ovrsi Administrativni
ovršeniku preporučeno
referent
sa povratnicom /
dostava ovršnog
prijedloga javnom
bilježniku preporučeno
Provjera postupanja
Referent za komunal. Nakon petnaest dana od
ovršenika po rješenju,
prihode, Pročelnik
slanja rješenja o ovrsi
provjera izvršnosti
JUO
odnosno od povrata uredne
rješenja o ovrsi,
povratnice
stavljanje klauzule
izvršnosti, odnosno
provjera pravomoćnosti
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Rješenje o ovrsi /
Ovršni prijedlog

Štambilj

BROJ 04/2017
rješenja o ovrsi izdanog
od j. bilj. bilježnika
Dostava rješenja o ovrsi
po izvršnosti na
naplatu FINI / na sud
radi zasnivanja
založnog prava ili
MUP-u radi zabilježbe
zabrane otuđenja
Uspješno naplaćeni
predmeti se arhiviraju

9.

10.

Priprema prijedloga za
otpis spornih dugovanja

29. Prosinca 2017.

Rješenje o ovrsi

Referent za
komunalne prihode,
Pročelnik JUO,
administrativni
referent

Administrativni
referent
Referent za
komunalne prihode

Cjelokupna
dokumentacija
prisilne naplate
Tijekom godine, najkasnije do Evidencija spornih
30.studenog tekuće godine
potraživanja

11.
Članak 6.
Potraživanja za koja utvrde da su iz bilo kojeg razloga sporna te da je neizvjesna njihova naplata, Referent za komunalne
prihode i Računovodstveni referent tijekom godine unose u Evidencije spornih potraživanja, uz napomenu o kojoj se spornoj
okolnosti radi (npr. Obveznik je umro, a nasljednika nema, obveznik pravna osoba je brisan iz registra, krivo zaduživanje,
apsolutna zastara i sl.).
Evidencije spornih potraživanja s napomenama Referent za komunalne prihode dostavlja Pročelniku Jedinstevnog
upravnog odjela najkasnije do 30. studenog tekuće godine za svaku godinu sa prijedlogom za otpis istih.
Potraživanja do 70.000,00 kuna otpisuje Općinski načelnik po prijedlogu iz prethodnog stavka, a potraživanja preko tog
iznosa otpisuje Općinsko vijeće.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Muć.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izradi procedure naplate potraživanja Klasa: 022-05/15-01/02,
Urbroj: 2180/02-02-15-1(Službeni glasnik Općine Muć broj: 01/2015).
KLASA: 022-05/17-01/59
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 30.11.2017. godine
________________________________________________________________________________________________________
Na temelju odredbe čl. 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/13, 05/13) te Odluke o izmjeni Odluke o
sakupljanju, odvozu, odlaganju komunalnog otpada i načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava
na području Općine Muć, Klasa: 021-05/10-01/03, Urbroj: 2180/02-01-10-3 od 13.05.2010. g., Općinski načelnik Općine Muć dana
09.10.2017. godine donosi
ODLUKU
o smanjenju cijene usluge odvoza komunalnog otpada
Trgovačkom društvu Božo comerce d.o.o., Vrlika, H.V.Hrvatinića 20, OIB: 70556628316, umanjuje se cijena usluge
odvoza komunalnog otpada na području Općine Muć za 20 % odnosno sa dosadašnjih 422,40 kuna na 337,92 kuna
mjesečno, sve temeljem podnesene zamolbe istog.
II. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – referent za komunalne prihode- te Vlastiti pogon za realizaciju ove odluke.
III. Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
I.

KLASA: 022-05/17-01/45
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-17-1
Filip Stupalo
U Donjem Muću, 09.10.2017.godine
________________________________________________________________________________________________________
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BROJ 04/2017

29. Prosinca 2017.

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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