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 SLUŽBENI GLASNIK  
OPĆINE MUĆ 

GODINA XX                                       MUĆ, 27. prosinca 2018.                                    BROJ 08/2018 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 i 61/11), 
Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 74/10) te članka 44. Statuta Općine Muć 
(Službeni glasnik Općine Muć,broj 03/13 i 05/13), i Odluke o financiranju u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava "Zaželi- 
program zapošljavanja žena "Klasa:910-04/17-07/10, Urbroj:524-06-02-01/1—18-447 od 21.rujna 2018.godine Općinski načelnik 
Općine Muć dana 21.rujna 2018.godine godine, donosi  
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć 

Članak 1. 
U članku 4. stavku 2. - odjeljku II RADNA MJESTA - Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć 
(Službeni glasnik broj 5/2010, 8/2014, 12/2014) iza radnog mjesta pod Rednim brojem: 4 dodaje se: 

„ Redni broj: 5 

Osnovni podaci o radnom mjestu: 
Kategorija: I. 
Potkategorija: Rukovoditelj  
Klasifikacijski rang: 1 
Naziv: Voditelj projekta (stavka: Upravljanje projektom i administracija) 
Stručno znanje: VSS  
Broj izvršitelja: 1 
 

OPIS POSLOVA: Upravljanje projektom i administracijom; Upravlja i organizira rad projektnog tima; Redovna pismena i usmena 
komunikacija s projektnim timom; Planiranje, koordiniranje i nadziranje svih aktivnosti, te nadgledanje njihove provedbe; Koordinira 
radom svih angažiranih na projektu; Financijsko planiranje i upravljanje; Pružanje administrativno-financijsku podršku kroz izradu 
sustava za praćenje i kontrolu vremenskog i financijskog plana; Komuniciranje s ugovornim tijelom, partnerima i projektnim timom te 
ciljanim skupinama; Izrađuje i predaje kvartalna i završno izvješća; Organiziranje i provođenje partnerskih sastanka; Zadužen/a za 
aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta; Organizira i vodi uvodnu i završnu konferenciju; Obavljanje drugih komplementarnih 
poslova. 
 
Redni broj: 6 

Osnovni podaci o radnom mjestu: 
Kategorija: III. 
Potkategorija: Referent 
Klasifikacijski rang: 10 
Naziv: Administrativno-financijski djelatnik  (stavka: Upravljanje projektom i administracija) 
Stručno znanje: VŠS  
Broj izvršitelja: 1 

OPIS POSLOVA: Redovna pismena i usmena komunikacija s projektnim timom; Upravljanje financijama projekta; Vođenje i 
organiziranje projektne dokumentacije;  Praćenje, provedba i izvještavanje o utrošenim sredstvima;Prikupljanje i arhiviranje svih 
administrativno-financijskih dokumenata;  Komuniciranje i koordiniranje partnere i stručnjake;Provjeravanje ispravnosti i točnosti 
pribavljene projektne dokumentacije;  Priprema dokumentaciju za izradu kvartalnih i završnih izvješća;  Sudjeluje na partnerskim 
sastancima;  Radi na promociji i vidljivosti projekta; Pisanje svih potrebnih izvještaja te izvršavanje ostalih poslova prema nalogu 
voditelja/ice projekta; Obavljanje ostalih administrativnih poslova po potrebi 
 
Redni broj: 7  

Osnovni podaci o radnom mjestu: 
Kategorija: III. 
Potkategorija: Referent 
Klasifikacijski rang: 10 
Naziv: Koordinator  projekta (stavka: Upravljanje projektom i administracija) 
Stručno znanje: SSS  
Broj izvršitelja: 1 
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OPS POSLOVA: Redovna pismena i usmena komunikacija s projektnim timom; Koordinacija i implementacija projektnih aktivnosti 
(koordinira obrazovanje i osposobljavanje žena te kasnije njihov rad); Komunikacija s ciljanim skupinama, sudjeluje u njihovo j 
mobilizaciji te komunikacija s krajnjim korisnicima u cilju praćenja rada žena; kontrola provedbe projekta kod krajnjih korisnika; 
praćenje i provedba radnog plana: odgovara za pravovremeno i stručno obavljanje poslova; vođenje evidencije rada žena; 
organizacija rada žena; izvještavanje voditeljicu projekta o rezultatima i tijeku aktivnosti na tjednoj bazi; sudjelovanje na partnerskim 
sastancima; vođenje knjige loko vožnje žena; odgovara za nabavu i distribuciju kućanskih i ostalih higijenskih potrepština; odgovara 
za dostavljanje podataka projektnom timu; pisanje svih potrebnih izvještaja te izvršavanje ostalih poslova prema nalogu voditeljice 
projekta.“ 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Muć. 

Klasa: 022-05/10-01/16                                                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK 
Urbroj: 2180/02-02-18-4                                                                                                                                                  Filip Stupalo 
Donji Muć, 21.rujna 2018.godine                                                                                                        
________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 7. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15), članka 7. stavak 2. i stavak 3. 
Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave (NN br. 65/16), Smjernica za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Splitsko-
dalmatinske županije (KLASA: 214-05/17-01/03,  URBROJ: 2181/1-02-17-2 od 17.03.2017. godine), te članka 44. Statuta Općine 
Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj: 03/13., 05/13.), općinski načelnik Općine Muć dana 24.09.2018. godine donosi 
 

ODLUKU 
o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Muć i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene 

rizika od velikih nesreća za područje Općine Muć 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se postupak izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Muć, osniva Radna skupina za 
izradu Procjene rizika od velikih nesreća te određuju koordinatori, nositelj, izvršitelji izrade Procjene rizika i konzultant. 
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Muć (u daljnjem tekstu: Procjena) izrađuje se sukladno Smjernicama za izradu 
procjene rizika od velikih nesreća za područje Splitsko-dalmatinske županije. 
Postupak izrade Procjene obuhvaća prikupljanje, obradu i analiziranje podataka. 
 

Članak 2. 

Ovom Odlukom određuju se koordinatori za svaki pojedini rizik te nositelji i izvršitelji izrade rizika.  
Ovom Odlukom određuje se Alfa atest d.o.o. iz Splita, Poljička cesta 32, ovlaštenik za prvu grupu stručnih poslova u području 
planiranja civilne zaštite kao konzultant.   
Koordinatori organiziraju i koordiniraju izradu svakog pojedinog rizika, dok su izvršitelji dužni surađivati te u okviru svoje nadležnosti 
doprinositi razradi rizika.  
Lista koordinatora za pojedine rizike, izvršitelja i konzultanta nalazi se u Prilogu I. koji je sastavni dio ove Odluke. 
 

Članak 3. 

Osniva se Radna skupina za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Muć (u daljnjem tekstu: Radna skupina). 
Članovi Radne skupine, istovremeno i nositelji za pojedine rizike, osim načelnika kao glavnog koordinatora,  imenuju se:  
 
1. Ana–Marija Jukić, načelnik Stožera CZ (zamjenica načelnika Općine Muć), koordinator 
2. Ivica Kokan  (komunalni djelatnik-vozač u Vlastitom pogonu Općine Muć), član za identificiranu prijetnju i rizik od potresa 
3. Mara Raić (administrativni referent), član za identificiranu prijetnju i rizik od poplava 
4.  Mira Ćuk  (referent za komunalne prihode),  član za identificiranu prijetnju i rizik od požara otvorenog tipa. 

 
Članak 4. 

Koordinator ima slijedeće obveze: 
- organizaciju i vođenje sastanaka Radne skupine, 
- koordiniranje i nadziranje procesa izrade Procjene rizika,  
- predlaganje izmjena i dopuna Procjene. 

 
Članak 5. 

Nositelji imaju slijedeće obveze: 
- izrađuje scenarije za određene rizike, 
- odgovorni su za vjerodostojnost podataka iz svoje nadležnosti, 
- sudjeluju u analizi i evaluaciji rizika za koji su prema Prilogu 1. ove Odluke utvrđeni nositeljima, sukladno uputama, 
- kontaktiraju s nadležnim tijelima, te znanstvenim institucijama u svrhu prikupljanja informacija, 
- o tijeku procesa prikupljanja podataka redovito obavještavaju koordinatora, 
- dostavljaju koordinatoru tražene podatke u zadanim rokovima te surađuju tijekom rada na procjeni. 
 

Članak 6. 

Izvršitelji imaju slijedeće obveze: 
- prikupljaju podatke za analizu i evaluaciju rizika, 
- sudjeluju u izradi scenarija za pojedini rizik. 
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Članak 7. 

Koordinator dostavlja Prijedlog procjene glavnom koordinatoru koji dostavlja Općinskom vijeću prijedlog procjene rizika na 
donošenje. 
Koordinator, nakon donošenja Procjene, nastavlja s praćenjem događaja i kretanja od značaja za procjenjivanje rizika iz područja 
nadležnosti te o promjenama, jedan puta godišnje ili po potrebi izvješćuje glavnog koordinatora. 
Radna skupina za izradu Procjene predlaže glavnom koordinatoru pokretanje postupaka izmjena i dopuna Procjene, odnosno 
ažuriranja Procjene. 
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Muć izrađuje se najmanje jednom u tri godine te usklađivanje i usvajanje mora provesti 
do kraja mjeseca ožujka u svakom trogodišnjem ciklusu.   
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Muć može se izrađivati i češće, ukoliko se u trogodišnjem periodu nastupi 
značajna promjena ulaznih parametara u korištenim scenarijima i postupcima analiziranja rizika ili ako se prepozna nova prije tnja. 
 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
KLASA: 810-01/18-01/02                                                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-02-18-1                                                                                                                                            Filip Stupalo 
Donji Muć, 24.09.2018. godine 
 
Prilog 1. 

Rizici Koordinator Nositelji Izvršitelji Konzultant 

POTRES Ana-Marija Jukić Ivica Kokan Bože Delić Alfa atest d.o.o. 

POPLAVA Ana-Marija Jukić Mara Raić Filip Vasilj  Alfa atest d.o.o. 

POŽAR 
OTVORENOG TIPA 

Ana-Marija Jukić Mira Ćuk Jakov Grubišić Alfa atest d.o.o. 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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 2018./2019. godinu  

 

Članak 1. 
Donosi se odluka o broju i visini stipendija za akademsku godinu 2018./2019., 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 2018./2019. 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: 022-05/18-01/44                                                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-02-18-1                                                                                                                                           Filip Stupalo 
Donji Muć, 28.09.2018. godine 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te čl. 44. Statuta Općine Muć (“Službeni glasnik Općine Muć” broj 03/13 i 05/13) Općinski 
načelnik Općine Muć, Filip Stupalo, dana 28.rujna 2018. godine, donio je 

 
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA 

o stipendiranju studenata s područja Općine Muć 

 
Članak 1. 

Mijenja se članak 14. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Muć te glasi:  
 
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima : 

- da su državljani Republike Hrvatske 
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- da imaju prijavljeno prebivalište u Općini Muć neprekidno dvije godine prije dana objave Javnog natječaja; 
- da su redoviti studenti javnih studija u RH, 
- da nisu studenti privatnih visokih učilišta 
- da se ne obrazuju uz rad, 
- da nisu apsolventi, 
- da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza; 
- da nisu studenti razlikovne godine studija; 
- da nisu stariji od 26 godina 
- da nisu ponavljali godinu studija, 
- da im je prosječna ocjena svih razreda srednje škole najmanje 4,50   
- da im je prosjek ocjena najmanje 3,50 za prethodnu godinu (uz ostvarena minimalno 50 ECTS boda u prethodnoj godini) 
- da nisu korisnici drugih stipendija 
- da su izmirene sve obveze prema Općini Muć  

Članak 2. 

Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja te će se objaviti u „ Službenom glasniku Općine Muć“. 
 
KLASA:   022-05/14-01/39                                                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ:2180/02-02-18-2                                                                                                                                              Filip Stupalo 
Donji Muć: 28.rujna 2018. godine 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana 
05.09.2018. godine donosi  

O D L U K U  
o novčanoj pomoći Sindikatu policije Hrvatske, Glavna podružnica PU Splitsko-dalmatinska 

             

1. Sindikatu policije Hrvatske, Glavna podružnica PU Splitsko-dalmatinska, iz Splita, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, OIB: 
26439251742, odobrava se novčana pomoć za pokriće troškova sudjelovanja na sportskim igrama Sindikata policije 
Hrvatske 2018. u Zatonu od 20. - 23. rujna 2018. godine (Sportske igre Zaton 2018.) u iznosu od 2.000,00 kuna.  

2. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe od 05.09.2018. godine, a isplatiti će se na račun: IBAN: 
HR3523600001501687198. 

3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke. 
4. Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć. 

 
KLASA: 022-05/18-01/39                                                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-02-18-1                                                                                                                                              Filip Stupalo 
Donji Muć, 05.09.2018. godine 
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana 
10.09.2018. godine donosi  

O D L U K U  
o novčanoj pomoći Župi Svetog Ante Padovanskog iz Zadvarja 

             

5. Župi Svetog Ante Padovanskog iz Zadvarja, Hrvatskih branitelja 7, Zadvarje, odobrava se novčana pomoć za pokriće 
troškova proslave srebrne obljetnice župnikova Misništva u iznosu od 2.500,00 kuna.  

6. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe od 19.03.2018. godine, a isplatit će se na račun 
HR5523300031100385240. 

7. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke. 
8. Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć. 

        
KLASA: 022-05/18-01/40                                                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-02-18-1                                                                                                                                              Filip Stupalo 
Donji Muć, 10.09.2018. godine 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana 
10.09.2018. godine donosi  

O D L U K U  
o novčanoj pomoći Župi Male Gospe iz Donjeg Muća 

             

1. Župi Male Gospe iz Donjeg Muća, Donji Muć 116, odobrava se novčana pomoć za pokriće troškova proslave župnog 
blagdana Male Gospe u Donjem Muću dana 08.09.2018. godine u iznosu od 7.000,00 kuna.  

2. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe od 03.09.2018. godine. 
3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke. 
4. Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć. 

 
KLASA: 022-05/18-01/41                                                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-02-18-1                                                                                                                                              Filip Stupalo 
Donji Muć, 10.09.2018. 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 
25.09.2018. godine donosi sljedeću 

O D L U K U  
o novčanoj pomoći Danici Vuknić 

           
1. Danici Vuknić iz Neorića, Neorić 9, odobrava se novčana pomoć u naravi za podmirenje nužnih troškova života (režijskih 

troškova) u iznosu od 1.500,00 kuna.   

2. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zahtjeva Danice Vuknić od 13.07.2018. 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. 

 
KLASA: 022-05/18-01/42                                                                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-02-18-1                                                                                                                                            Filip Stupalo 
Donji Muć, 25.09.2018. godine 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana 
25.09.2018. godine donosi sljedeću 

O D L U K U  
o novčanoj pomoći Ivanu Škomrlju 

         

1. Ivanu Škomrlju iz Ramljana, Škomrlji 20, odobrava se novčana pomoć za podmirenje troškova izgradnje vodovodnog 
priključka u iznosu od 1.000,00 kuna.   

2. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zahtjeva Ivana Škomrlja od 25.09.2018. 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. 

 
KLASA: 022-05/18-01/43                                                                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-02-18-1                                                                                                                                            Filip Stupalo 
Donji Muć, 25.09.2018. godine 
__________________________________________________________________________________________________________
 Na temelju članka 12. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Muć (Sl. glasnik Općine Muć broj 8/14), te članka 44. 
Statuta Općine Muć (Službeni glasnik općine Muć 03/13 i 05/13) Općinski načelnik Općine Muć donosi 
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja o dodjeli stipendija studentima sa područja  

Općine Muć u akademskoj godini 2018./2019. 

 
Članak 1.  

U Povjerenstvo za provedbu natječaja o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Muć u akademskoj godini 2018./2019. 
imenuje se:  
 1. Jelena Laća Mrdeža, predsjednik Povjerenstva 
 2. Mara Raić, član 
 3. Goran Podnar, član 

Članak 2.  

Povjerenstvo za provedbu natječaja obavlja sljedeće poslove: 
1. utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune, 
2. utvrđuje prijedlog liste kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju uvjete propisane natječajem te istu objavljuje na 

web stranici Općine 
3. utvrđuje konačnu listu kandidata koju dostavlja načelniku za donošenje Odluke o dodjeli stipendija 

 
Članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Muć. 
 
KLASA: 604-02/18-01/01                                                                                                                                                                          

URBROJ: 2180/02-02-18-13 

U Donjem Muću, 20.11. 2018 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 2018./2019. godinu, KLASA: 022-05/18-01/44, URBROJ: 2180/02-02-18-1 od 28.09.2018. godine Konačne liste 
kandidata za dodjelu stipendija za 2018./2019., Klasa: 604-02/18-01/01 Urbroj: 2180/02-02-18-19, donesene dana 11.12.2018. 
godine od strane Povjerenstva za dodjelu stipendija, Općinski načelnik Općine Muć dana 12.12.2018. godine donosi 
 

ODLUKU 
o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Muć 

u akademskoj godini 2018./2019. 

 
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 
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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 2018./2019. dodjeljuje se stipendija sljedećim studentima sa područja Općine Muć: 
 

1. Lucija Ćulum,  
2. Antonia Muslim,  
3. Marina Bratić,  
4. Mate Jelavić-Šako,  
5. Katija Baković,  
6. Ivana Penović,  
7. Emanuela Jerčić,  
8. Davorka Jerčić,  
9. Josipa Jerčić 

Članak 3. 

Stipendije se dodjeljuju za akademsku godinu (10 mjeseci) odnosno za razdoblje od 1. listopada 2018. do 31. srpnja 2019. 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 2018./2019., 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: 022-05/18-01/44                                                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-02-18-2                                                                                                                                           Filip Stupalo 
Donji Muć, 12.12..2018. godine 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Temeljem članka 48. st. 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć 03/13 i 
05/13) Općinski načelnik općine Muć donosi  

 

ODLUKU 
O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA  

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SPLIT 

 
Članak 1. 

Marko Piplica, Podgradina 12, 21247 Neorić, OIB: 00524249358, imenuje se članom Nadzornog odbora Trgovačkog 
društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Biokovska 3, 21000 Split, OIB: 56826138353, kao predstavnik općine Muć. 
 

Članak 2. 

Odredbom članka 23. Društvenog ugovora Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, predstavnik općine Muć 
imenuje se članom Nadzornog odbora na vremenski period od jedne godine. 
 

Članak 3. 

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

Klasa: 022-05/18-02/01                                                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK 
Urbroj:  2180/02-02-18-2                                                                                                                                               Filip Stupalo 
Donji Muć: 10. 12. 2018. godine 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju čl.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, 137/15 i 123/17) te članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć,broj 03/13 i 05/13), Općinski 
načelnik Općine Muć dana 12. prosinca  2018. godine, donosi sljedeći 
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
PRAVILNIKA O RADU 

 
Članak 1. 

Mijenja se članak 29. Pravilnika o radu te glasi:  

Sukladno odluci općinskog načelnika, a ovisno o proračunskim sredstvima, zaposleniku se može jedanput godišnje isplatiti 
pomoć/potpora u slučaju:  

- nastanka teške invalidnosti zaposlenika 

a najviše do visine neoporezivog iznosa utvrđenog propisima o porezu na dohodak. 
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Članak 2. 
Mijenja se članak 38. Pravilnika o radu te glasi:  
Ovisno o proračunskim sredstvima i odluci općinskog načelnika, za svako dijete zaposlenika koje do 31. prosinca tekuće godine 
navršava 15 i manje godina starosti, u prigodi blagdana Svetog Nikole isplatiti će se dar do visine neoporezivog iznosa određenog 
propisima o porezu na dohodak. 
Pravo na isplatu iznosa iz stavka 1. ovog članka ima zaposlenik koji je u službi, odnosno u radnom odnosu na dan isplate 
spomenutog prava. 

Članak 3. 
Ove Izmjene i dopune Pravilnika o radu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Muć. 

KLASA: 022-05/14-01/29                                                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK 

URBROJ: 2180/02-02-18-3                                                                                                                                            Filip Stupalo 

Donji Muć, 12. prosinca 2018. godine 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju čl.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, 137/15 i 123/17) te članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć,broj 03/13 i 05/13), Općinski 
načelnik Općine Muć dana 12. prosinca  2018. godine, donosi sljedeći 
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

PRAVILNIKA o radu 
 zaposlenih u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Cvrčak – Solin  

na području Općine Muć 
 

Članak 1. 
Mijenja se članak 3. Pravilnika o radu zaposlenih u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Cvrčak – Solin na području Općine Muć te glasi:  

Sukladno odluci općinskog načelnika, a ovisno o proračunskim sredstvima, zaposleniku se može jedanput godišnje isplatiti 
pomoć/potpora u slučaju:  

- nastanka teške invalidnosti zaposlenika 

a najviše do visine neoporezivog iznosa utvrđenog propisima o porezu na dohodak. 

Članak 2. 
Mijenja se članak 9. Pravilnika o radu zaposlenih u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Cvrčak – Solin na području Općine Muć te glasi:  
Ovisno o proračunskim sredstvima i odluci općinskog načelnika, za svako dijete zaposlenika koje do 31. prosinca tekuće godine 
navršava 15 i manje godina starosti, u prigodi blagdana Svetog Nikole isplatiti će se dar do visine neoporezivog iznosa određenog 
propisima o porezu na dohodak. 
Pravo na isplatu iznosa iz stavka 1. ovog članka ima zaposlenik koji je u službi, odnosno u radnom odnosu na dan isplate 
spomenutog prava. 

Članak 3. 

Ove Izmjene i dopune Pravilnika o radu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Muć. 

KLASA:022-05/15-01/15                                                                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK 

URBROJ: 2180/02-02-18-2                                                                                                                                            Filip Stupalo 

Donji Muć, 12. prosinca 2018. godine 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik općine Muć broj:03/13 i 05/13) Općinski načelnik , Filip Stupalo dana 24. 
rujna 2018. godine donosi: 

ODLUKU 
 o  donaciji za proslavu medalje na WAKO svjetskom prvenstvu za juniore i kadete  

                                          

1.Odobrava se donacija u iznosu do 3.000,00 kn Ivanu Zori, Donji Muć 318, Donji Muć, OIB: 95851192589. 
2.Donacija se odobrava na temelju zamolbe Ivana Zoro u svrhu pokrivanja troškova za proslavu brončane medalje na WAKO 
svjetskom prvenstvu za juniore i kadete 2018. 
3.Donacija se odobrava u naravi, u trgovini Studenac d.o.o. u Muću. 
3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Muć. 
 
KLASA: 022-05/18-01/45                                                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-02-18-2                                                                                                                                           Filip Stupalo 
Donji Muć: 24. rujna 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 04.12. 2018. godine donosi sljedeću 
  

O D L U K U  
o isplati pomoći/potpore za neprekidno bolovanje duže od 90 dana 

           

1. Šimunu Sedlaru iz Ramljana, Put Sedlara 62, 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). 
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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. 

                                                                                                              
KLASA: 022-05/18-01/46                                                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-02-18-2                                                                                                                                           Filip Stupalo 
Donji Muć,  04.12. 2018. godine 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana 
29.10.2018. godine donosi sljedeću 

O D L U K U  
o novčanoj pomoći Karmen Marasović 

           
1. Karmen Marasović iz Neorića, Put Strma 19, i njegovoj obitelji odobrava se novčana pomoć za podmirenje nužnih troškova 

života u iznosu od 3.000,00 kuna.  
2. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe Karmen Marasović od 05.09.2018. 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. 

  

KLASA: 022-05/18-01/53                                                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-02-18-2                                                                                                                                           Filip Stupalo 
Donji Muć,  29.10.2018. godine 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana 

15.11.2018. godine donosi sljedeću 
O D L U K U  

o novčanoj pomoći Stjepanu Šoliću         
 

1. Stjepanu Šoliću iz Sutine odobrava se novčana pomoć u naravi za podmirenje nužnih troškova života (sufinanciranje 
električne energije) u iznosu od 2.500,00 kuna.   

2. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zahtjeva Stjepana Šolića od 10.10.2018. 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. 

 
KLASA: 022-05/18-01/54                                                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-02-18-2                                                                                                                                           Filip Stupalo 
Donji Muć,  15.11.2018. godine 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju čl.37. Pravilnika o radu zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Muć (Službeni glasnik općine Muć br.07/14), 
te članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik općine Muć broj:03/13 i 05/13) Općinski  načelnik Općine Muć Filip Stupalo dana 
04. prosinca 2018. godine donosi: 

ODLUKU 
o isplati jubilarne nagrade 

 

1. Donosi se odluka o isplati jubilarne nagrade za 10 godina neprekidnog rada u Općini Muć, zaposleniku Šimunu Sedlaru iz 
Ramljana, u visini u iznosu od 1.500,00 kuna. 

2. Nalaže se računovodstvu da izvrši isplatu iste. 
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti „Službenom glasniku Općine Muć“. 

 
KLASA: 022-05/18-01/47                                                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-02-18-2                                                                                                                                           Filip Stupalo 
Donji Muć: 04.12. 2018. godine 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik općine Muć broj:03/13 i 05/13) Općinski načelnik , Filip Stupalo dana 07. 
prosinca 2018. godine donosi: 

ODLUKU 
 o  pokriću troškova prijevoza za sprovod pok.Jerčić 

                                         

1.Odobrava se pokriće troškova prijevoza stanovnika Općine Muć, za sprovod pok. Jerčića u Podgrađu,u iznosu do 750,00 kn . 
2.Iznos od 750,00 kuna uplatit će se na račun prijevoznika, obrta za prijevoz SOXI,vl.Zoran Armanda po ispostavljenom računu. 
3.Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke 
4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Muć. 
 
KLASA: 022-05/18-01/48                                                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-02-18-2                                                                                                                                           Filip Stupalo 
Donji Muć: 07. prosinca 2018. godine 
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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 13.12. 2018. godine donosi sljedeću 

 
O D L U K U  

o isplati pomoći/potpore za neprekidno bolovanje duže od 90 dana 
 

1. Matiji Duvnjak iz Kaštel Starog, Slavonska 8, 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. 

 
KLASA: 022-05/18-01/49                                                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-02-18-2                                                                                                                                           Filip Stupalo 
Donji Muć,  13.12. 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 18.12. 2018. godine donosi sljedeću 

O D L U K U  
o plaćanju troškova intervencije dežurne pogrebne službe  

             

1. Temeljem čl. 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti NN 36/15, Lovrincu d.o.o.za obavljanje komunaln ih djelatnosti, 
Kavanjinova 12, Split, odobrava se isplata za  pokriće troškova intervencije dežurne pogrebne službe, usluge prijevoza, pok. 
Jerčić Božidara, dana 04.12.2018. 

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. 

                                                                                                         
KLASA: 022-05/18-01/50                                                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-02-18-2                                                                                                                                           Filip Stupalo 
Donji Muć,  18.12. 2018. 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 19.12. 2018. godine donosi 

ODLUKU 
o darovanju poklon bonova zaposlenicima 

  

1. Donosi se odluka o darovanju poklon bonova u vrijednosti od 400,00 kuna zaposlenicima Jedinstvenog upravnog odjela i 
Vlastitog pogona Općine Muć. 

2. Sredstva za uplatu navedenih bonova osigurana su u proračunu Općine Muć za 2018. godinu. 
3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo – za realizaciju ove odluke. 
4. Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć. 

              

KLASA: 022-05/18-01/51                                                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-02-18-2                                                                                                                                           Filip Stupalo 
Donji Muć, 19.12.2018. godine 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik općine Muć broj:03/13 i 05/13) Općinski načelnik , Filip Stupalo dana 24. 
prosinca 2018. godine donosi: 

ODLUKU 
 o  donaciji za pokriće troškova traženja nestale pok. Matije Granić  

                                       

1.Odobrava se donacija u iznosu do 2.000,00 kn Nedjeljku Graniću, Donji Muć 305 Donji Muć, OIB: 54240805787. 
2.Donacija se odobrava na temelju usmene zamolbe Nedjeljka Granića u svrhu pokrivanja troškova koji su nastali zbog potrage za 
nestalom pok. Matijom Granić, a u kojoj je sudjelovala služba traženja, Crveni križ i stanovnici Muća, preko 30 osoba. 
3.Donacija se odobrava u naravi, u trgovini Studenac d.o.o. u Muću. 
3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Muć. 
 
KLASA: 022-05/18-01/52                                                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-02-18-2                                                                                                                                           Filip Stupalo 
Donji Muć: 24. prosinca 2018. godine 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Sukladno odredbi članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine broj 86/08, 61/11 i 04/18), a u svezi odredbe članka 29. istog Zakona, općinski načelnik Općine Muć donosi 
 

ODLUKU 
 o imenovanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za imenovanje pročelnika/ice 

JUO Općine Muć 
 



BROJ 08/2018                                                                                                                                                              27. prosinca 2018. 

10               SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MUĆ 

 

Članak 1. 

U Povjerenstvo za provedbu Natječaja za imenovanje pročelnika JUO Općine Muć imenuju se: 
1. Ana-Marija Jukić 
2. Jelena Laća Mrdeža 
3. Ivana Novak. 
 

Članak 2.  

Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove: 
- utvrđuje koje su prijave prvodobne i potpune, 
- provodi postupak otvaranja prijava, 
- upućuje poziv kandidatima za provjeru znanja i sposobnosti, 
- provodi postupak provjere znanja i sposobnosti, 
- sastavlja izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata, 
- podnosi izvješće i rang listu Općinskom načelniku. 
 

 Članak 3.  

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

Klasa: 112-02/18-01/02                                                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK 
Urbroj: 2180/02-02-18-1-1                                                                                                                                              Filip Stupalo 
Donji Muć, 29.10. 2018.godine 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/13 i 05/13.), Općinski načelnik Općine Muć dana 
20.12.2018. 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  2018. godine osniva se Povjerenstvo u 
sljedećem sastavu: 

1. Mira Ćuk – predsjednik, 
2. Mara Raić – član, 
3. Goran Podnar – član. 

II. Sa stanjem na dan 31.12. 2018. 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 21. prosinca 2018. do 21. siječnja  2019. godine. 

IV. Izvještaj o popisu s obrazloženjima, mišljenjima i prijedlozima u svezi s popisom potrebno je izraditi i dostaviti Općinskom 
načelniku do 25. siječnja 2019. godine. 

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Muć. 
                        
KLASA: 022-05/18-01/55                                                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-02-18-1                                                                                                                                           Filip Stupalo 
Donji Muć, 20.12. 2018. godine 

_______________________________________________________________________________________________ 
Na temelju čl.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 i 19/13), Pravilnika o korištenju službenog automobila i mobilnih telefona, Klasa: 022-05/14-01/29, Urbroj: 2180/02-02-14-1 i 
članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć, broj:03/13 i 05/13), Općinski  načelnik Općine Muć , Filip Stupalo, 
dana 20. prosinca 2018. godine donosi: 
 

ODLUKU 
o korištenju  mobilnih telefona                                         

Članak 1. 

Ovim se Odlukom uređuje korištenje službenih mobilnih telefona te prava i obveze općinskih dužnosnika,predsjednika Općinskog 
vijeća, službenika i namještenika u svezi s korištenjem te imovine, kao i iznosa. 
 

Članak 2. 

Korisnicima mobilnog telefona u službene svrhe priznat će se telefonski troškovi s obzirom na službene obveze korisnika mobilnog 
telefona  do mjesečnog iznosa sa PDV-om  kako slijedi:   
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1. Općinskom načelniku u iznosu do 1.000,00 kn sa 
2. Zamjeniku općinskog načelnika u iznosu do 800,00 kn 
3. Predsjednik općinskog vijeća u iznosu do 250,00 kn 
4. Pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela  u iznosu do 250,00 kn 
5. Komunalnom redaru u iznosu do 250,00 kn 
 

Članak 3. 

Razliku telefonskih troškova iznad odobrenog iznosa iz stavka 1. ovoga članka dužan je podmiriti svaki korisnik mobilnog telefona, po 
ispostavljenom računu ili će računovodstvo Općine navedenu razliku obustaviti od plaće,naknade,i sl. 
Telefonski troškovi nastali za vrijeme službenog putovanja u inozemstvu priznaju se korisniku u cijelosti. 
                                                             

Članak 4. 

Ova odluka objaviti će se „Službenom glasniku Općine Muć“ te će se primjenjivati od 01. siječnja 2019.godine. 
 
KLASA: 022-05/18-01/55                                                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-02-18-1                                                                                                                                           Filip Stupalo 
Donji Muć: 20. prosinca 2018. godine 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Temeljem odredbi članka 197. Zakona o javnoj nabavi („NN 120/16 )i čl. 44. Statuta općine Muć (Službeni glasnik općine Muć 3/13, 
5/13), Općinski načelnik, Filip Stupalo, dana 17. prosinca 2018. godine, donosi 
 

O D L U K U 
početku postupka javne nabave osnovnih higijenskih i kućanskih potrepština za krajnje korisnike u sklopu Projekta 

"ZAŽELI – Program zapošljavanja žena" 
 

Članak 1. 

Općina Muć,Donji Muć 254,21203 Donji Muć,kao javni naručitelj,donosi ovu Odluku o početku postupka javne nabave,Evidencijski 

broj E-02/18. 

Članak 2. 
Predmet nabave je Nabava osnovnih higijenskih i kućanskih potrepština za krajnje korisnike u sklopu Projekta "ZAŽELI – Program 
zapošljavanja žena", s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na dvije godine s jednim gospodarskim subjektom. 
Tehnička specifikacija određena je troškovnikom. 
 

Članak 3. 
Procijenjena vrijednost nabave je 288.000,00 kn bez PDV-a.. 

 
Članak 4. 

Za ovlaštene predstavnike  javnog naručitelja imenuju se: 
1. Ana Marija Jukić, predstavnik Općine; 
2. Ana Smoljak,  predstavnik Općine;  
3. Zorica Tešija, vanjski član naručitelja /certifikat javne nabave. 

 
Članak 5. 

Ovlašteni predstavnici naručitelja pripremit će i provesti postupak javne nabave sukladno važećim odredbama Zakona o javnoj 
nabavi te predložiti odabir najpovoljnije ponude. 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Muć. 

 
Klasa: 406-01/18-01/03                                                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK 
Urbroj:  2180/02-02-18-1                                                                                                                                                 Filip Stupalo 
Donji Muć: 17. prosinca 2018. godine  
__________________________________________________________________________________________________________ 
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Izdavač: Općina Muć, Donji Muć 254, 21203 Donji Muć 
Glavni i odgovorni urednik: Općinski načelnik, 

tel:652-237,652-225,fax:652-214,e-mail:opcina@muc.hr; Izlazi po potebi 
 

tel:652-237,652-225,fax:652-214,e-mail:opcina@muc.hr

