SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE MUĆ
GODINA XX

MUĆ, 25. ožujka 2019.

BROJ 01/2019

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 57. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine" br. 115/16, 106/18), članka 2. Pravilnika o paušalnom
oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine" br. 01/19) i članka 29. i 32. Statuta Općine
Muć ("Službeni glasnik Općine Muć" broj 03/15, 05/15), Općinsko vijeće Općine Muć na 5. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2019.
godine donosi:
ODLUKU
o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja
i smještaja u turizmu na području Općine Muć
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor, po smještajnoj
jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu te po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Muć.
Članak 2.
Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se ovisno o naselju na području Općine Muć, u kojem se nalazi
soba, apartman i kuća za odmor odnosno kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj.
Članak 3.
Paušalni porez po krevetu te paušalni porez po smještajnoj jedinici u kampu, kamp-odmorištu i objektu za robinzonski
smještaj, za sva naselja koja se nalaze na području Općine Muć, iznosi 150,00 kn.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Muć".
Klasa: 021-05/19-01/01
Predsjednica Općinskog vijeća
Urbroj: 2180/02-01-19-3
Općine Muć
Donji Muć, 30. siječnja 2019.godine
Jelena Grgić
___________________________________________________________________________________________________________
Na temelju Zakona o najmu stanova (''Narodne novine'', broj 91/96., 48/98., 66/98., 22/06., 68/18) i Odluke o davanju u najam stanova
u vlasništvu Općine Muć te članka 29. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/13 i 05/13.), Općinsko vijeće Općine
Muć na 5. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2019. godine donosi:
ODLUKU
o produljenju sklopljenih ugovora o najmu stanova u vlasništvu Općine Muć
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se kako su ugovori o najmu stanova u vlasništvu Općine Muć koji se nalaze u stambenoj zgradi na adresi
Donji Muć 175, Donji Muć, sklopljeni na vrijeme od dvije godine.
Ovlašćuje se općinski načelnik da neposredno temeljem ove Odluke produlji najam dosadašnjim najmoprimcima sklapanjem novih
ugovora o najmu sa istim uvjetima kao i do sada odnosno aneksa, a na vrijeme do 31.12.2019. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Muć.
Klasa: 021-05/19-01/01
Predsjednica Općinskog vijeća
Urbroj: 2180/02-01-19-7
Općine Muć
Donji Muć, 30. siječnja 2019.godine
Jelena Grgić
___________________________________________________________________________________________________________
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 (Službeni glasnik Općine Muć 09/2015) Općinsko vijeće Općine Muć na 5. sjednici održanoj
dana 30. siječnja 2019. 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
11.10.2018. godine i koja su nenaplativa uslijed podnošenja pisanih prigovora dužnika uslijed nastupanja zastare sukladno odredbi
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članka 226. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), sve temeljem prijedloga referenta za komunalne
prihode od 11.10.2018. godine.
Članak 2.
Temeljem odredbe članka 226. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) otpisuju se zastarjela
potraživanja Općine Muć u ukupnom iznosu od 36.344,92 kn i to s osnove:
1. Komunalne naknade
12.540,52 kn
2. Naknade za uređenje voda
5.407,20 kn
3. Odvoza komunalnog otpada
18.397,20 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: 021-05/19-01/01
Predsjednica Općinskog vijeća
Urbroj: 2180/02-01-19-4
Općine Muć
Donji Muć, 30. siječnja 2019.godine
Jelena Grgić
___________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17 i 114/18), i članka 13. Statuta Općine Muć
(“Službeni glasnik Općine Muć” br. 03/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Muć na 5. sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine,
donijelo je:
ODLUKU O IZRADI
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ”PRISIKA 1”
OPĆE ODREDBE

1)

Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ”PRISIKA 1” (Službeni glasnik Općine Muć 4/08) u daljnjem
tekstu: Odluka.

2)

Odlukom započinje izrada ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ”PRISIKA 1” (u daljnjem tekst: Plan).

3)

Odlukom se utvrđuje:
- pravna osnova za izradu i donošenje Plana,
- razlozi donošenja Izmjena Plana,
- obuhvat Izmjena i dopuna Plana
- ocjena stanja u obuhvatu Plana,
- ciljevi i programska polazišta Plana,
- popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u
skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana,
- način pribavljanja stručnih rješenja Plana,
- popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana, te drugih sudionika
korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi istog,
- planirani rok za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu Plana tijela i
osoba određenih posebnim propisima ako je taj rok duži od 30 dana,
- izvori financiranja izrade Plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA
Članak 2.
Izrada i donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ”PRISIKA 1” ((Službeni glasnik Općine Muć 4/08)) temelji se na
člancima 198., 86. i 109. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17 i 114/18).
RAZLOZI DONOŠENJA PLANA
Članak 3.
Osnovni razlozi za pokretanje izrade Plana su slijedeći:
- omogućavanje realizacije projekata izgradnje reciklažnog dvorišta,
- usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju (N.N. 153/13, 65/17 i 114/18) i planom višeg reda - Prostornim planom
uređenja Općine Muć,
- usklađenja sa zakonskim i podzakonskim aktima temeljem zahtjeva javnopravnih tijela
OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 4.
Obuhvat Izmjena i dopuna Plana odnosi se na cjelokupno područje obuhvata DPU-a.
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OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 5.
Bitna obilježja stanja u obuhvatu Plana:
- područje u obuhvatu DPU-a djelomično je izgrađeno, urbano nedovršeno,
- planirana infrastruktura samo je manjim dijelom realizirana,
- izvršena je parcelacija i definirane su trase prometnica koje su manjim dijelom dovršene, a većim dijelom makadamske
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 6.
Određuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta:
4. izmjene plana parcelacije i uvjeta gradnje, korištenja i uređenja površina, u skladu s planom izgradnje reciklažnog dvorišta,
5. eventualna usklađenja s novom regulativom koja je od utjecaja na prostorno planiranje i zahtjevima javnopravnih tijela,
6. eventualne manje izmjene temeljem primjedbi u tijeku javne rasprave, koje su u skladu sa ciljevima i programskim
polazištima, te nisu suprotne javnom interesu
7. izmjene moraju zadržati ili unaprijediti planom utvrđene urbane standarde,
POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA
KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

1)

Članak 7.
U postupku izrade Plana koristit će se dostupni podaci iz postojećih strategija, studija i planova koji su izrađeni za prostor
obuhvata ili šire područje, a odgovaraju razlozima i ciljevima donošenja Plana.

2)

Prije izrade Plana potrebno je katastarsko – topografsku podlogu transformirati u službeni katastarski sustav HTRS 96.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

1)
2)

Članak 8.
Ne predviđa se pribavljanje posebnih stručnih rješenja kao podloge za izradu Plana. Za izradu prijedloga Plana koristit će se
dostupna rješenja planiranog reciklažnog dvorišta.
Izrada Plana povjerit će se pravnoj osobi registriranoj za izradu dokumenata prostornog uređenja.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA
KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI ISTOG
Članak 9.
1) U izradi Plana sudjelovat će javnopravna tijela, od kojih će se zatražiti zahtjevi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti)
iz njihovog djelokruga potrebni za izradu Plana, te drugi sudionici koji će u izradi sudjelovati kroz javnu raspravu.

2)

Javnopravna tijela iz stavka 1. su:
- MINISTARSTVO KULTURE, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE , Konzervatorski odjel u Splitu - Porinova 1, Split
- MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb
- MUP, PU SPLITSKO-DALMATINSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite - Trg hrvatske bratske
zajednice bb, Split
- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured u Splitu, Odjel za zaštitu i spašavanje - Moliških Hrvata 1,
Split
- SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša,
Domovinskog rata 2, Split
- HRVATSKE ŠUME, Uprava šuma Podružnica Split, Kralja Zvonimira 35/III, Split
- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove Južnog Jadrana - Vukovarska 35, Split
- HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE - Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110
Zagreb
- HEP – ODS, ELEKTRODALMACIJA Split, Služba za razvoj i investicije - Poljička cesta bb, Split
- VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. - Biokovska 3, Split

3)

Drugi sudionici koji će sudjelovati u izradi.
- SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, Ispostava Solin - Zvonimirova 81, Solin,
- drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano Zakonom o prostornom uređenju i/ili čije sudjelovanje se u tijeku izrade pokaže
potrebnim.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

1)
2)
3)

Članak 10.
Rok u kojem su javnopravna tijela iz prethodnog članka obvezna dostaviti zahtjeve (planske smjernice ili dokumente iz područja
svoje nadležnosti) je 15 dana od dana zaprimanja poziva.
Planirani rok za izradu Nacrta prijedloga Plana je 30 dana od dana potpisivanja ugovora s odabranim stručnim izvođačem i
dostave zahtjeva. Rokovi javne rasprave i pripreme izvješća o javnoj raspravi utvrđeni su zakonom.
Rok za izradu Nacrta konačnog prijedloga Plana je 15 dana od dana izrade izvješća o javnoj raspravi
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IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 11.
Izrada Plana financirat će iz proračunski sredstava Općine Muć.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Zadužuje se nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana da u roku od 15 dana od objave ove Odluke, sukladno Zakonu:
obavijesti javnost o izradi Plana,
dostavi Odluku Zavodu i javnopravnim tijelima iz čl. 9. ove Odluke.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Muć”.
Klasa: 021-05/19-01/01
Predsjednica Općinskog vijeća
Urbroj: 2180/02-01-19-8
Općine Muć
Donji Muć, 30. siječnja 2019.godine
Jelena Grgić
___________________________________________________________________________________________________________
Temeljem članka 17, stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN RH 82/15), članka 58., 59. i 60. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima
izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN RH 49/17), te članka 29. Statuta Općine
Muć („Službeni glasnik Muć br.03/13 i 05/13)), Općinsko vijeće Općine Muć je na svojoj 5 sjednici održanoj dana 30. siječnja 2019. godine donosi
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE MUĆ S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE
Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i
aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.
Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.
U skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Muć u 2018. godini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2019.
godinu.
U tablici 1. dan je prikaz aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2019. godinu.
U tablici 2. dana je projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2019. god. – 2021. god.)
Tablica 1. Aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2019. godinu.
ROKOVI IZVRŠENJA
6 mjeseci od donošenja Procjene
rizika od velikih nesreća

AKTIVNOSTI
Izrada Plana djelovanja civilne zaštite
Izrada Plana vježbi civilne zaštite
Izvršiti revidiranje i popunu postrojbi
civilne zaštite novim pripadnicima
Izrada godišnjeg plana nabave (u plan
uključiti materijalna sredstva i opremu
snaga civilne zaštite)
Odluke iz svog samoupravnog djelokruga
radi osiguravanja materijalnih, financijskih
i drugih uvjeta za financiranje i opremanje
operativnih snaga sustava CZ
Potpisati Ugovore i Sporazume sa
pravnim osobama značajnim za sustav CZ
o suradnji u slučaju katastrofa i velikih
nesreća
Postupati po Programu aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara
na području Općine Muć za 2019.godinu
te poduzimati preventivno – planske
aktivnosti za reagiranje u slučaju
izvanrednih događaja uzrokovanim
nepovoljnim vremenskim uvjetima u
zimskom razdoblju
Aktivno sudjelovati u radu Platforme
hrvatskih gradova i županija za smanjenje
rizika od katastrofa
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Ažurirati prema
Procjeni rizika

Tablica 2. Projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2019. god. – 2021. god.)

Red. br.

OPIS POZICIJE

PLANIRANO za
2019. g. (kn)

PLANIRANO za
2020. g. (kn)

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite
Stručno usavršavanje i osposobljavanje članova Stožera
Postrojbe civilne zaštite
Postrojbe civilne zaštite – osiguranje, zdravstveni pregled
Vježbe civilne zaštite, naknade za rad na terenu
Opremanje postrojbi CZ osobnom i skupnom opremom
15.000,00
UKUPNO
15.000,00
15.225,00
VATROGASTVO
2.
2.2.
Dobrovoljno vatrogasno društvo
400.000,00
406.000,00
UKUPNO
400.000,00
406.000,00
PRAVNE OSOBE, HGSS, GDCK
3.
3.1.
Osobna i skupna oprema za pravne osobe u sustavu civilne zaštite
15.000,00
3.2.
HGSS
5.000,00
3.3.
Gradsko društvo Crvenog križa Solin
20.000,00
UKUPNO
40.000,00
40.600,00
IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE
4.
4.1.
Izrada planske dokumentacije (Procjena, Planova, Operativnih planova)
0
0
UKUPNO
0
0
SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE I VATROGASTVA
455.000,00
461.825,00

PLANIRANO za
2021. g. (kn)

1.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

15.450,00
412.000,00
412.000,00

41.200,00
0
0
468.650,00

Ovaj Godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“.
Klasa: 021-05/19-01/01
Predsjednica Općinskog vijeća
Urbroj: 2180/02-01-19-6
Općine Muć
Donji Muć, 30. siječnja 2019.godine
Jelena Grgić
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 03/13 i 5/13), Općinsko vijeće na 5. sjednici održanoj
dana 30. siječnja 2019. godine usvaja:
ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA PODRUČJE
OPĆINE MUĆ za 2018. godinu
I.

UVOD

Godišnjim analizama stanja sustava civilne zaštite prati se napredak implementacije ciljeva iz Smjernica, utvrđuje novo stanje,
redefiniraju prioriteti, ocjenjuje doprinos nositelja i sudionika u provođenju mjera i aktivnosti iz plana razvoja sustava civilne zaštite,
analizira financiranje sustava civilne zaštite i realizacija svih drugih aktivnosti od značaja za provođenje revizije planova razvoja
sustava civilne zaštite.
Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite prema članku 17. Stavak 1. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) donosi
Predstavničko tijelo na prijedlog Načelnika.
Nadalje u članku 17. stavku 4. Zakon određuje da načelnik koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih
za područje Općine Muć u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite Općine Muć.
Općina Muć, građani, pravne osobe i udruge te svi nositelji prava i obveza u civilnoj zaštiti na području Općine Muć, dužni su
provoditi temeljne zadaće sustava civilne zaštite, a to su:

-

praćenje i prosudba aktivnosti od nastanka i razvoja katastrofe i veće nesreće,
prevencijom, organiziranjem i pripremanjem aktivnosti i mjera kojima je svrha povećati i unaprijediti pripravnost postojećih
operativnih snaga i institucionalnih snaga za reagiranje u katastrofama i većim nesrećama,
trajnim organiziranjem, pripremanjem, osposobljavanjem, uvježbavanjem i usavršavanjem sudionika civilne zaštite,
uzbunjivanjem građana i priopćavanjem uputa o ponašanju glede mogućih prijetnji,
obavješćivanje sudionika civilne zaštite o prijetnjama te mogućnostima, načinima, mjerama i aktivnostima civilne zaštite,
aktiviranje operativnih snaga civilne zaštite (službi i postrojbi pravnih osoba i tijela državne i lokalne uprave koji se civilnom
zaštitom bave u svojoj redovitoj djelatnosti, vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi, Stožera civilne zaštite, zapovjedništava
i postrojbi civilne zaštite)
otklanjanje posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, terorizma i ratnih razaranja

Općina Muć ima usvojenu Procjenu rizika od velikih nesreća dok je Plan djelovanja civilne zaštite u fazi izrade.
Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) i podzakonskih propisa sustava civilne zaštite, Općina Muć je donijela
sljedeće važeće akte:
1.
2.
3.

Procjenu rizika od velikih nesreća
Plan djelovanja civilne zaštite
Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Muć u 2017. godini
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Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Muć za razdoblje 2016.- 2020. godine i
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Muć sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
temeljem članka 17. stavka 1. točke 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN. 82/15.)
5. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Muć
6. Plan vježbi civilne zaštite Općine Muć
7. Plan pozivanja i aktiviranja Stožera civilne zaštite Općine Muć
8. Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Muć
9. Odluka o ustrojavanju motriteljsko – dojavne službe
10. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Muć
11. Odluka 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
4.

OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Operativne snage sustava civilne zaštite na području Općine Muć su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stožer civilne zaštite Općine Muć
DVD Muć
Gradsko društvo Crveni križ Solin
Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Ispostava Dugoopolje
Udruge od značaja za civilnu zaštitu
Postrojbe i povjerenici civilne zaštite Općine Muć
Koordinatori na lokaciji
Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

1.STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Načelnik Općine Muć je Odlukom osnovao Stožer civilne zaštite te imenovao načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera civilne
zaštite. Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Muć je zamjenica općinskog Načelnika, a članovi Stožera civilne zaštite Općine Muć
su rukovodeće osobe komunalnih službi, koje se civilnom zaštitom bave kao redovitom djelatnošću te rukovodeće osobe
zdravstvenih ustanova i drugih službi koje su u sustavu civilne zaštite. Stožer civilne zaštite Općine Muć broji 6 članova.
Načelnik Općine Muć je za osnovani Stožer donio Poslovnik o radu Stožera CZ Općine Muć kojim se definira način rada Stožera.
Područni ured za zaštitu i spašavanje Split, sukladno mogućnostima u odnosu na druge prioritete tijekom katastrofe i velike nesreće,
Stožeru civilne zaštite Općine Muć pruža stručnu pomoć tijekom vremenskog perioda u kojem je aktiviran.
Načelnik Općine Muć donio je Odluku o donošenju Plana pozivanja i aktiviranja Stožera CZ.
Administrativno – tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite Općine Muć obavlja upravni odjel Općine Muć.
2. DVD Muć
Kroz svoje stalne aktivnosti i neprekidno stanje pripravnosti predstavlja udarnu i interventnu postrojbu za rješavanje nastalih
problema, od spašavanja u slučaju požara otvorenog i zatvorenog prostora, do spašavanja nastradalih u prometnim nezgodama,
preko opskrbe stanovništva vodom u slučaju suša ili raspada vodovodnog sistema, do spašavanja u slučaju velikih količina oborina i
djelovanja u slučaju većih nesreća, a u čemu su se iskazali u proteklom razdoblju.
Na području Općine Muć djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo DVD Muć.
Vatrogastvo Općine je po stručnosti, opremljenosti i osposobljenosti i spremnosti, najkvalitetnija postojeća operativna i organizirana
snaga civilne zaštite i njen glavni nositelj na ovom području, stoga je kroz posebne proračunske stavke potrebno predvidjeti
financijska sredstva za vatrogastvo za 2019. uz neophodna procijenjena uvećanja sukladno propisima, strukovnim zahtjevima i
funkcionalnim potrebama. Proračunska bi sredstva, zajedno s ostalim prihodima DVD-a, trebala biti dostatna za financiranje godišnjih
potreba DVD-a, uključujući i provođenje Plana motrenja i čuvanja i ophodnje građevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara.
Vatrogasne intervencije:
Na području Općine su održavani protupožarni putovi sukladno financijskim mogućnostima i Planu održavanja.
Analizirajući aktivnosti DVD-a Muć u cijelini u proteklom razdoblju dolazimo do zaključka da su intervencije odrađene prema pravilima
službe, da su vježbe odrađivane prema planu te da preventivne radnje koje su odrađene predstavljaju bitan napredak u
protupožarnoj zaštiti. Vatrogastvo će i dalje nastaviti svoj rad sukladno Procjeni i Planu zaštite od požara te svojim Operativnim
planovima.
3.GRADSKO DRUŠTVO CRVENI KRIŽ SOLIN
Hrvatski Crveni križ je nacionalni, humanitarni i dobrovoljni savez županijskih udruga Crvenog križa i udruga gradskih i općinskih
društava Crvenog križa koji djeluje na osnovi načela međunarodnog pokreta Crvenog križa i uživa posebnu zaštitu i skrb Republike
Hrvatske.
Gradsko društvo Crvenog križa Solin, sa sjedištem u Solin, svojim aktivnostima djeluje na području Općine Muć.
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Iz sredstava Općine Muć ovisno o mogućnostima proračuna osigurava se dio novčane pomoći.
4.HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Hrvatska gorska služba spašavanja – Ispostava Kaštela predstavlja interventnu javnu službu, koja je specijalizirana za spašavanje s
nepristupačnih terena, pri teškim vremenskim prilikama.
Sukladno Zakonu o HGSS-u prevencija, organiziranje, pripremanje i provođenje aktivnosti i mjera kojima je svrha povećati i
unaprijediti pripravnost, javni je interes i obveza lokalnih zajednica na čijem prostoru stanica djeluje pa tako i Općina Muć.
5.UDRUGE OD ZNAČAJA ZA CIVILNU ZAŠTITU
Udruge koje imaju zadaće u sustavu civilne zaštite, imaju obvezu uključivanja u sustav civilne zaštite kroz redovnu djelatnost,
posebno u slučajevima angažiranja prema Procjeni i Planu civilne zaštite na području Općine Muć. Utvrđeni su i načini dogradnje i
jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav civilne zaštite.
Općina Muć nastavlja sa potpisivanjem Ugovora o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća sa udrugama uključenim u sustav
civilne zaštite na području Općina Muć te sufinancira njihove aktivnosti i programe te pomaže u njihovom opremanju.
Ugovorima se uređuju mjere i način upravljanja, rukovođenja i koordiniranja operativnih snaga i materijalno-tehničkih sredstava u
aktivnostima civilne zaštite, osposobljavanje i usavršavanje sudionika civilne zaštite, zadaće i ustroj tijela za rukovođenje i
koordiniranje u aktivnostima civilne zaštite te provođenje mobilizacije za potrebe civilne zaštite.
6.POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
Sastav i struktura postrojbi civilne zaštite uređuje se u skladu s Uredbom o sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite (NN 27/17).
Popuna, osposobljavanje i opremanje postrojbi provodi se u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne
zaštite (NN 111/07.) i usvojenom Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Muć.
Navedeno popunjavanje i revidiranje postrojbi CZ te povjerenika CZ, planira se provoditi i u narednom razdoblju 2019/2020.g.,
daljnjim pozivanjem dragovoljaca, volontera kao i pripadnika specijaliziranih udruga u sustavu civilne zaštite.
U slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga Općine Muć
mobilizira se postrojba opće namjene CZ i druge organizirane snage civilne zaštite.
Prikaz planirane popune civilne zaštite na području Općine Muć:
Ukupno

Stožer civilne zaštite

Povjerenici

Postrojbe Opće namjene

58

6

26

26

7.PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE MUĆ
Službe i pravne osobe koje se civilnom zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti čine temelj sustava civilne zaštite
na području Općine Muć. Pravne osobe koje obavljaju poslove civilne zaštite djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu
civilne zaštite za područje Općine Muć.
Općina Muć je donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite.
Općina Muć je Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu na području Općine Muć definirala pravne osobe
koje bi sudjelovale u provođenju pojedinih mjera civilne zaštite i spašavanja, a s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju
posljedica katastrofa i velikih nesreća. Pravnim osobama od interesa za civilnu zaštitu Općine Muć dostavljeni su Izvodi iz Procjene i
Plana civilne zaštite na području Općine Muć. Navedene pravne osobe kojima civilna zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost,
izrađuju svoje operativne planove u kojima se utvrđuju mjere, postupci i način realizacije operativnih zadaća.
II.

MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

1) UZBUNJIVANJE I OBAVJEŠĆIVANJE
Na području Općine Muć postoji sustav za uzbunjivanje.
2) EDUKACIJA I ZBRINJAVANJE
U cilju provedbe mjera civilne zaštite, posebno evakuacije i zbrinjavanja građana, u proteklom razdoblju sukladno financijskim
mogućnostima nisu nabavljana sredstva civilne zaštite za potrebe Općine Muć.
Nabavka opreme, sredstava, odora civilne zaštite te vježbe i izobrazba postrojbi i pripadnika civilne zaštite, realizirati će se na
prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Muć temeljem predloženog financijskog plana za naredno razdoblje u 2018. – 2019. godinu.
III. OSPOSOBLJAVANJE I VJEŽBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Osposobljavanje za civilnu zaštitu je obrazovni proces u kojem sudionici civilne zaštite i spašavanja stječu visoku razinu stručno
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tehničkog znanja i vještine potrebne za izvršavanja zadaća u civilnoj zaštiti i spašavanju. Svaki subjekt u okviru svog djelokruga i
mogućnosti provodi obuku i usavršavanje.
U suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Split obavljeno je osposobljavanje dijela članova Stožera civilne zaštite.
Sukladno zakonskim obvezama Načelnik Općine Muć obavio je stručno osposobljavanje u području civilne zaštite i spašavanja, a
koje je provela Državna uprava za zaštitu i spašavanje.
Edukacija i osposobljavanje građana za osobnu i uzajamnu zaštitu provodi se programima informativno-promotivnog djelovanja, te
kroz programe koje provode humanitarne organizacije i udruge građana koje se bave određenim oblicima civilne zaštite i spašavanja,
kao i putem odgovarajućih vježbi civilne zaštite i spašavanja.
IV. ZAKLJUČAK
U cilju stvaranja učinkovitih snaga civilne zaštite neophodno je da i dalje operativne snage, svi subjekti civilne zaštite i spašavanja na
području Općine Muć u koordinaciji sa Stožerom civilne zaštite, stručnom službom za zaštitu i spašavanje Općine Muć i Područnim
uredom za zaštitu i spašavanje Split sudjeluju u:
- praćenju svih ugroza i događanja putem jedinstvenog komunikacijskog Centra 112,
- izrađivanju i ažuriranju baze podataka Procjene rizika i Plana djelovanja civilne zaštite na području Općine kao i operativnih
planova civilne zaštite pravnih osoba u slučaju velikih nesreća i katastrofa,
- vođenju kvalitetne baze podataka o ljudskim i materijalnim resursima, kao i o kritičnoj infrastrukturi,
- pripremi organizacije za preventivno djelovanje u cilju podizanja pripravnosti i sposobnosti sustava na svim razinama,
- podizanju načina informiranosti o osobnoj i uzajamnoj zaštiti, te utvrđivanju načina obavješćivanja građana i sudionika
civilne zaštite i spašavanja,
- provedbi usvojenih standardnih operativnih postupaka i primjeni privremenih provedbenih naputaka
Općina Muć potiče koordinaciju i razvoj sustava civilne zaštite i spašavanja na svom području te posebno aktivira pravne osobe i
udruge u sustavu civilne zaštite i spašavanja za aktivniji pristup u rješavanju problema čime doprinosi jačanju brige i skrbi za ljude,
materijalna i kulturna dobra te okoliš na svom području.
Klasa: 021-05/19-01/01
Predsjednica Općinskog vijeća
Urbroj: 2180/02-01-19-5
Općine Muć
Donji Muć, 30. siječnja 2019.godine
Jelena Grgić
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 35b 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 –pročišćeni tekst i 123/17), na temelju članka članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik
općine Muć broj:03/13 i 05/13) Općinski načelnik Općine Muć , Filip Stupalo dana 22. ožujka 2019.godine podnosi:
IZVJEŠĆE O RADU ZA RAZDOBLJE
od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne
samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava
djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov
rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i
rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom.
U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Muć, u okviru svog djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog
djelokruga općine koji su mu povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o
prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova
te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine,
utvrdio niz Prijedloge za donošenje Odluka i Zaključaka, od kojih su značajnije:
Proračun Općine Muć za 2018. godinu
Plan razvojnih programa Općine Muć za razdoblje 2019
Plan mjera za pokriće manjka
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine MUĆ za 2019. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih sa lista grupe birača u
Općinskom vijeću Općine Muć za 2019. godinu
II. izmjene i dopune Proračuna Općine Muć za 2018.godinu
II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Muć za razdoblje 2018.-2019.g
Odluka o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti
Odluka o produljenju sklopljenih ugovora o najmu stanova u vlasništvu Općine Muć
Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
Odluka o prodaji nekretnine u k.o. Gizdavac
Odluka o sufinanciranju troškova javnog autobusnog prijevoza redovitih studenata sa područja Općine Muć u akademskoj
godini 2018./2019.
Odluka o sufinanciranju troškova javnog autobusnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa područja Općine Muć u
školskoj godini 2018./2019.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2018. godinu
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Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Muć za 2018. godinu. Odluka o izradi Urbanističkog
plana uređenja 14 u naselju Donji Muć
Odluku o donošenju III. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Muć
Odluka o donošenju pročišćenog teksta odredbi za provođenje i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Muć
Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija društvenog doma – multimedijalnog kulturnog centra
u Donjem Muću“
Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Vatrogasni Dom Muć“
Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Sanacija vodospreme „Bidnić“ na području Općine Muć
Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim
životinjama

Provedba navedenih zadaća ostvarena je na brojnim sastancima i konzultacijama, radnim dogovorima kako mene tako i rada
Jedinstvenog upravnog odjela Općine.
1.Rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Svakodnevno primanje stranaka koje se obraćaju radi rješenja svojih problema, od komunalnih do socijalnih te ostalih. U
izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 487 predmeta, upravnih i neupravnih te je izdano 565 predmeta.
Od toga: -15 zahtjeva za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
-18 zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
- 43 zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć
- 17 zahtjeva za pomoć roditeljima novorođene djece
2.Proračun i financije
U izvještajnom razdoblju, evidentirani su svi proračunski primitci te rashodi i izdatci. Dnevno se pratilo ostvarenje prihoda te sukladno
istom vršilo plaćanje preuzetih obveza, osiguravajući solventnost proračuna za zadovoljavanje tekućih, mjesečnih obveza za rad
JUO-a Općine. Sukladno zakonskim obvezama, izrađivani su financijski izvještaji te dostavljani nadležnim tijelima.
Za plaćanje komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, provođene su aktivnosti
naplate potraživanja u vidu slanja opomena.
3. Održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture
Održavanje nerazvrstanih cesta i putova, sanirani su šumski putovi u brdu u Neorić i Muću. Provodilo se redovito održavanje javne
rasvjete kao i podmirivali troškovi električne energije za javnu rasvjetu. Održavanje čistoće na području Općine Muć provodio je
Vlastiti pogon, sakupljanjem otpada domaćinstvima i zbrinjavanjem na Karepovac. Održavalo se 12 groblja te je uređeno groblje u
Neoriću i dijelom u Donjem Muću te zid u groblju u Ramljanima.U Gornjem Muću uređena je javna površina pored crkve, kao i
parking. Prema izrađenom projektu modernizacije javne rasvjete na području Općine Muć krenula je realizacija izmjena starih lampi,
kojom će se izmijeniti gotovo kompletna javna rasvjeta na području Općine Muć. Po prijavi na natječaj za sufinanciranje projekata
prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, za Projekt studije izvedivosti
vodoopskrbne mreže Ogorskog platoa izadili smo Studiju izvedivosti vodoopskrbnog sustava kako bi se stvorili preduvjeti za glavni
projekt sekundarne mreže vodovoda te dobivanja građevinske dozvole za izgradnju istog, te da bi prikupili svu potrebnu
dokumentaciju za prijavu na EU fondove.Iz vlastititih sredstava naručili smo geodetski elaborat nerazvrstanih cesta na području
Ogorskog platoa kako bi riješili imovinske odnose za trasu sekundarnog vodovoda, a što nam je bitno kod ishođenja same dozvole
za gradnju.
Važno je istaknuti i početak gradnje nogostupa uz D56 u Donjem Muću, izgrađen vlastitim sredstvima i sufinanciran sredstvima
Ministarstva graditeljstva čime se osiguralo da ostatak investicije preuzmu Hrvatske ceste.
4. Predškolski odgoj i školsko obrazovanje,sport i kultura
Redovan program predškolskog odgoja, plaće djelatnica, putni i materijalni troškovi te usluge tekućeg investicijskog održavanja za
dječji vrtić Pinokio koji skrbi 26 djece te dječji vrtić Petar Pan koji skrbi od 24 djece, a koji je sa radom započeo u listopadu.
Intenzivan rad bio je na završetku vrtića u Neoriću i stavljanje istog u funkciju,kao i sanacije vrtića u Muću .Novoizgrađeni vrtić u
Neoriću , potpuno je opremljen vlastitim sredstvima te je izgrađeno i opremljeno dječje igralište, sufinanciranjem Ministarstva
demografije dok je vrtić Pinokio saniran u potpunosti od krova, fasade te unutarnjih prostora, također sufinanciranjem Ministarstva
demografije. Dodijeljena su novčana sredstva za 257 osnovnoškolaca kao pokriće troškova potreba djece, te bonovi za 29 prvašića
upisanih u osnovne škole na području Općine Muć. Redovito se isplaćivala stipendija darovitim studentima kao i financirao prijevoz
za srednjoškolce i studente.
Temeljem javnog poziva sufinanciran je rad KUD-a Branimir 888 i i Komašte, sufinancirana je Međunarodna smotra folklora te
odlazak KUD-a Komašte za predstavljanje na Đakovačkim vezovima. Temeljem javnog poziva sufinanciran je rad MNK Dalmacija. U
studenom 2018.izrađen je idejni projekt za višenamjensku sportsku dvoranu te je ugovoren i glavni projekt. Izrađena je i projektna
dokumentacija pješačke poučne - rekreacijske staze Dubrave u Prisikama te je projekt prijavljen na EU fond, na mjeru M08, tip
operacije:8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture.
Nastavljena su arheološka istraživanja na lokalitetu Brečevo koji je stavljen pod preventivnu zaštitu Min.kulture. U suradnji sa
Konzervatorskim odjelom iz Trogira u čijoj je nadležnosti područje naše Općine, sufinancirali smo sanaciju, odnosno izgradnju krova
crkvice sv.Mihovila koja je pod zaštitom Min.kulture.
5. Socijalne potrebe i zdravstvo
U izvještajnom razdoblju dodijeljene su pomoći socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima bilo u novcu ili sufinanciranjem el.
energije i vode u naravi, od kojih je 35 zahtjeva za isplatu pomoći za novorođeno dijete te isplate za ogrijev za 52 osobe korisnike
Centra socijalne skrbi.
U proteklom razdoblju imali smo niz aktivnosti i suradnju sa Crvenim križem Solin, koji je često na našem području i upoznat sa
najpotrebitijim slučajevima u Općini, te organiziranja prikupljanja krvi dobrovoljnih darovatelja sa područja Općine te dodjelu paketa
socijalno ugroženim obiteljima.
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Početkom studenog potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za program zapošljavanja žena „Zaželi“, projekt pod
nazivom MiUspjetiĆemo(MUĆ) čija je ukupna vrijednost 3.336.262,45 kn. Kroz projekt je zaposleno 15 žena koje se skrbe od
ukupno 75 starijih osoba, a koji će se provoditi 2 godine.
6. Vatrogastvo
Redovno je financiran rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva Muć, sukladno Zakonu o vatrogastvu. Osigurali smo i dodatna sredstva
za rad 4 sezonska vatrogasca za pojačanu intervenciju od 01.06 do 31.09.2018.god. te sufinancirali kupnju vatrogasnog vozila.
Klasa: 021-05/19-01/02
Predsjednica Općinskog vijeća
Urbroj: 2180/02-01-19-3
Općine Muć
Donji Muć, 22. ožujka 2019.godine
Jelena Grgić
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 03/13 i 5/13), Općinsko vijeće na 6. sjednici održanoj
dana 22. ožujka 2019. godine donosi:
ZAKLJUČAK
u svezi potpisivanja Ugovora o pružanju komunalne usluge i
o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu

3) Ovlašćuje se načelnik Općine Muć da u ime Općine Muć potpiše Ugovor o pružanju komunalne usluge i o
nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prijevozu sa Društvom Promet d.o.o. Split.

4) Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u "Službenom glasniku Općine Muć".
Klasa: 021-05/19-01/02
Predsjednica Općinskog vijeća
Urbroj: 2180/02-01-19-4
Općine Muć
Donji Muć, 22. ožujka 2019. godine
Jelena Grgić
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18), i članka 31. Statuta Općine Muć
(„Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/15, 05/15) , Općinsko vijeće Općine Muć je na svojoj 6. sjednici održanoj dana 22. ožujka
2019. godine, donijelo slijedeću:
ODLUKU
o komunalnom doprinosu
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom određuju se:
- visina komunalnog doprinosa na području Općine Muć,
- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Općini Muć,
- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine za pojedine zone,
- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,
- uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog
doprinosa.
Članak 2.
Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Općine Muć i
položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakon o komunalnom
gospodarstvu ne propisuje drugačije.
Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Muć koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne
infrastrukture.
Članak 3.
Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je
na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.
Građenjem u smislu ove Odluke smatra se građenje novih, dogradnja, nadogradnja ili uklanjanje građevina radi gradnje novih
građevina.
U slučaju da je građevinska čestica na kojoj se gradi u suvlasništvu, odnosno ako postoji više investitora, suvlasnici odnosn o
investitori obvezni su u pisanoj formi, ovjerenoj kod javnog bilježnika, odrediti tko je od njih obveznik plaćanja komunalnog doprinosa.
Općina Muć kao JLS ne plaća komunalni doprinos na svom području.
Članak 4.
Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u m³ s jediničnom
vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena. Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge
otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne
površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u m² s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se
građevina gradi ili je izgrađena. Posebnim pravilnikom Ministar pobliže propisuje način utvrđivanja obujma i površine građevina u
svrhu obračuna komunalnog doprinosa.
Članak 5.
Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili kada se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni se
doprinos obračunava na razliku u obujmu zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.
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Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja ne plaća se komunalni doprinos, a o
čemu nadležno tijelo donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.
Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na
obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.
II ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 6.
Zone se određuju s obzirom na uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone (udaljenost od
središta u naselju, mrežu javnog prijevoza, dostupnost građevina javne i društvene namjene, te opskrbe i usluga, prostorne i prirodne
uvjete). Za cijelo području Općine Muć utvrđuje se I., II. i III. zona i to kako slijedi:
I.ZONA obuhvaća Poduzetničke zone na području Općine Muć te naselja: Gizdavac, Neorić, Sutina, Gornji Muć (osim ulica
Jeličići, Put Jeličića, Put Kokana, Put Križa, Čičići, Pekići-Matende,Put sv.Vida),Donji Muć(osim ulica Suova,Put Ivančevića, Put
fazanerje, Tokići, Gilići ) ,Gornje Postinje (osim ulice Put fazanerije), Donje Postinje, Ramljane (osim ulica Radmile i Put
Sedlara),Crivac (osim Starog sela),
II.ZONA obuhvaća naselja:Pribude(osim ulice Put Svilaje),Mala i Velika Milešina, Radunić, Bračević, Donje Ogorje(osim ulice Gornji
Elezi-Kasići), Gornje Ogorje (osim ulice Kruškovac, Put Svilaje), « Staro selo» u naselju Crivac (sve pripadajuće ulice), Zelovo (ulice:
Beare, Škare), Gornji Muć, ulice: Jeličići, Put Jeličića, Put Kokana, Put Križa, Put sv.Vida, Čičići, Pekići-Matende) ,ulica Tokići u
naselju Donji Muć, ulica Radmile i Put Sedlara u naselju Ramljane,
III. ZONA obuhvaća ulice: Suova, Put Ivančevića, Put fazanerije u naselju Donji Muć, ulica Kruškovac i ulica Put Svilaje u naselju
Gornje Ogorje, u Ogorju Donjem zaseok Gornji Elezi-Kasići, ulica Put Svilaje u naselju Pribude.
III JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 7.
Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 (m2) građevine po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i
po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine u izuzetnim slučajevima po m2 tlocrtne površine:
Vrsta objekta

Poslovni objekti (uslužni, proizvodni)

Stambeni objekti

1.

Javne površine

I. ZONA
2,00

II ZONA
1,00

III ZONA
1,00

I ZONA
4,00

II ZONA
2,00

III ZONA
2,00

2.

Nerazvrstane ceste

8,00

5,00

5,00

16,00

10,00

14,00

3.

Groblja

2,00

2,00

0,00

4,00

4,00

0,00

4.

Javna rasvjeta

3,00

2,00

1,00

6,00

4,00

4,00

UKUPNO

15,00

10,00

7,00

30,00

20,00

20,00

Stambeni objekti u smislu ove odluke isključivo su objekti do tri stambene jedinice, više stambeni objekti plaćaju utvrđeni iznos za
poslovne građevine.
Garažni i gospodarski objekti (dimne kuhinje, spremišta, drvarnice, štale, svinjci, kokošinjci i sl.) obračunavaju se 50% od utvrđenog
iznosa za stambeni prostor.
IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 8.
Komunalni doprinos obveznik plaća jednokratno na poslovni račun Općine Muć na temelju rješenja koje donosi Jedinstveni upravni
odjel u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu. Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu izdaje
jedinstveni upravni odjel. Iznos komunalnog doprinosa kod jednokratnog plaćanja umanjuje se za 25 %.
Jednokratno plaćanje komunalnog doprinosa u smislu odredbe stavka 2.ovog članka smatra se plaćanje u roku od 15 dana od
dostave rješenja o komunalnom doprinosu obvezniku plaćanja.
Obvezniku komunalnog doprinosa iz stavka 2.ovog članka,odobrava se odgoda plaćanja komunalnog doprinosa za godinu dana od
dana izvršnosti rješenja, ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa, s tim da je isti dužan dostaviti jedan od zakonskih
instrumenata osiguranja plaćanja.
Pravne osobe koji su obveznici komunalnog doprinosa mogu plaćanje izvršiti s odgodom na način da 30% uplate izvrše odmah a
najkasnije 30 dana od dana pravomoćnosti Rješenja o komunalnom doprinosu te ostatak u ratama koje dospijevaju svaki sljedeći
mjesec do 15-og u mjesecu, a najduže u 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja o komunalnom doprinosu.
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Za jednokratnu uplatu komunalnog doprinosa većeg od 500.000,00 kuna obveznik (pravna osoba) stječe pravo na popust od 10%
iznosa.
V. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 9.
Komunalni doprinos se ne plaća za građenje i ozakonjenje:
- komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova
- vojnih građevina
- prometne, vodne, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture
- nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova
- sportskih i dječjih igrališta
- ograda, zidova i potpornih zidova
- parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na
građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi
te građevine
- spomenika.
Članak 10.
Od plaćanja komunalnog doprinosa oslobodit će se obveznici koji su utvrđeni posebnim zakonskim propisima.
Općinski načelnik Općine Muć može osloboditi djelomično i u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji
grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, te predškolskom, osnovnom i
nekom drugom obrazovanju, udruga čija je djelatnost humanitarnog karaktera, ako ta djelatnost nije dohodovnog karaktera odnosno
ako se u njima ne odvija gospodarska aktivnost.
Pravo na djelomično ili potpuno oslobađanje od komunalnog doprinosa uz predočenje potrebnih dokaza imaju i osobe koje grade
objekt na građevnoj čestici za koju je već plaćen komunalni doprinos i izdan akt na temelju kojeg se može graditi ali gradnja nije
realizirana. U slučaju da je plaćeni komunalni doprinos manji od nove obveze komunalnog doprinosa obveznik je dužan uplatiti
razliku iznosa komunalnog doprinosa, a u slučaju da je prije uplaćen komunalni doprinos veći obveznik nema pravo na povrat razlike
komunalnog doprinosa.
Članak 11.
Obveznik komunalnog doprinosa s prebivalištem na području Općine Muć u kontinuiranom, neprekidnom trajanju dužem od 5
godina, a koji nema nepodmirenih dospjelih komunalnih obveza spram Općine Muć, oslobađa se ukupnog iznosa komunalnog
doprinosa na obujam građevine do 800 m3,iznad toga plaća za razliku, bilo postojećeg ili gradnje novog objekta (stambenog,
gospodarskog, poslovnog…)
Pravo na djelomično oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa iz ovog članka vlasnik građevne čestice odnosno investitor može
ostvariti samo jednom i po jednoj osnovi, odnosno za jedan objekat. Ukoliko je jedan od supružnika ostvario navedeno pravo radi
rješavanja svojih stambenih i drugih potreba i stambenih i drugih potreba drugog supružnika, taj drugi supružnik ne može više
ostvariti navedeno pravo.
Pravna osoba koja je prijavljena (registrirana) na području Općine Muć, te će zapošljavati osobe sa područja Općine Muć u trajanju
minimalno 5 godina i to na utvrđen način: 3-5 osoba oslobođen 20%,; 5-10 osoba oslobođen 30%,;od 10-20 osoba 40%,;od 20-30
osoba oslobođen je 50%, a od 30 i više osoba oslobađa se u cijelosti visine utvrđenog komunalnog doprinosa.
Pravne osobe iz stavka 3. ovog članka, dužni su dostaviti bankovno ili drugo jamstvo na ukupan iznos utvrđenog komunalnog
doprinosa obujma građevine.
Promjenom uvjeta za oslobađanje iz stavka 3. ovog članka, pravne osobe su dužne nadoknaditi iznos utvrđenog komunalnog
doprinosa odmah po promjeni navedenog.
Članak 12.
U slučajevima oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 10. i 11. ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju
objekata i uređaja komunalne infrastrukture namijenjena toj svrsi osigurati će se u Proračunu općine Muć iz sredstava poreznih
prihoda.
RJEŠENJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

VI.

Članak 13.
Rješenje o komunalnom doprinosu, temeljem ove Odluke donosi Jedinstveni upravni odjel u postupku pokrenutom po:
- službenoj dužnosti (u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan pravomoćnosti građevinske
dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju, odnosno koja je na snazi na dan donošenja rješenja o komunalnom
doprinosu ako se radi o građevini koja se prema Zakonu o gradnji može graditi bez građevinske dozvole).
po zahtjevu stranke (u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva stranke
za donošenje tog rješenja).
Članak 14.
Rješenje iz prethodnog članka ove Odluke sadrži:
- podatke o obvezniku komunalnog doprinosa,
- iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,

-
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- obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa i
- prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s iskazom obujma, odnosno površine
građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa
Rješenje o komunalnom doprinosu koje nema sadržaj propisan prethodnim stavkom ovog članka, ništavo je.
Članak 15.
Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i ovršava u postupku i na način propisan Općim poreznim zakonom, ako Zakonom o
komunalnom gospodarstvu nije propisano drukčije.
Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni, dopuni, ukidanju ili poništenju,
rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog rješenja, te rješenja o obustavi postupka, može se izjaviti žalba o kojoj
odlučuje upravno tijelo Splitsko-dalmatinske županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.
Članak 16.
Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole, odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u
slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili
nakon početka građenja.
Iznimno od prethodnog stavka ovoga članka rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji
donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole, odnosno nakon što se je građevina te namjene počela koristiti ako se koristi bez
uporabne dozvole.
Izmjena ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu
Članak 17.
Ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekt, na način koji utječe na obračun komunalnog
doprinosa, Jedinstveni upravni odjel po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili investitora izmijeniti će
ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu.
Rješenjem o izmjeni Rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka, obračunati će se komunalni doprinos
prema izmjeni te odrediti plaćanje ili povrat razlike komunalnog doprinosa prema Odluci o komunalnom doprinosu, po kojoj je
rješenje o komunalnom doprinosu doneseno.
Kod povrata iz prethodnog stavka ovog članka, obveznik, odnosno investitor nemaju pravo na kamatu.
Poništenje ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu
Članak 18.
Jedinstveni upravni odjel poništiti će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili investitora, ovršno, odnosno pravomoćno
rješenje o komunalnom doprinosu, ako je građevinska dozvola, drugi akt za građenje oglašen ništavnim ili je poništen bez zahtjeva ili
suglasnosti investitora.
Rješenjem o poništenju Rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka, odrediti će se i povrat komunalnog
doprinosa u roku maksimalno do dvije godine od dana izvršnosti Rješenja o komunalnom doprinosu.
Kod povrata iz prethodnog stavka ovog članka, obveznik, odnosno investitor nemaju pravo na kamatu.
Uračunavanje kao plaćenog, djela komunalnog doprinosa
Članak 19.
Komunalni doprinos je plaćen za građenje građevine na temelju građevinske dozvole, odnosno drugog akta za građenje koji je
prestao važiti jer građenje nije započeto ili koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost investitora, pa će s toga Jedinstveni upravni
odjel uračunati komunalni doprinos kao plaćeni dio komunalnog doprinosa na istom ili drugom zemljištu na području Općine Muć,
ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa ili investitor.
Obveznik komunalnog doprinosa, odnosno investitor nema pravo na kamatu za uplaćeni iznos, niti na kamatu za iznos koji se
uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje na istom ili drugom zemljištu.
VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu od 17.04.2013. godine, Klasa: 021-05/13-01/02,
Urbroj: 2180/02-01-13-2, te Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu od 30.05.2015. godine, Klasa:02105/15-01/03, Urbroj: 2180/02-02-15-9.
Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Muć.
Predsjednica Općinskog vijeća
Općine Muć
Jelena Grgić

Klasa: 021-05/19-01/02
Urbroj: 2180/02-01-19-5
Donji Muć, 22. ožujka 2019.godine
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Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18), i članka 29. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik
Općine Muć br.03/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Muć je na svojoj 6. sjednici održanoj 22. ožujka 2019. godine, donijelo
slijedeću
ODLUKU
o komunalnoj naknadi
I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o komunalnoj naknadi (dalje u tekstu: Odluka) utvrđuju se mjerila i način obračuna komunalne naknade za područje Općine
Muć (u daljnjem tekstu: Općina), a naročito propisuje:
- naselja u Općini Muć u kojima se naplaćuje komunalna naknada,
- svrha komunalne naknade,
- područja zona u Općini Muć,
- koeficijenti zona (Kz),
- koeficijenti namjene (Kn),
- rok plaćanja komunalne naknade,
- nekretnine važne za Općinu Muć koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,
- obveznici i obveza plaćanja komunalne naknade,
- obračun komunalne naknade,
- uvjeti zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobođenje od obveze plaćanja komunalne
naknade i
- rješenje o komunalnoj naknadi.
II. SVRHA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 2.
Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Muć, a plaća se za održavanje i građenje komunalne infrastrukture.
Sredstva komunalne naknade koristi se za:
 financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture,
 financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih
građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Muć ako
se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.
Sredstva komunalne naknade raspoređuju se sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture kojega donosi Općinsko
vijeće Općine Muć.
Članak 3.
Komunalna naknada plaća se za:
 stambeni prostor,
 poslovni prostor,
 garažni prostor,
 građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti,
 neizgrađeno građevinsko zemljište.
Komunalna naknada plaća se za nekretnine koje se nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom
električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture Općine Muć.
Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se nalazi unutar ili izvan granica
građevinskog područja, a na kojemu se obavlja poslovna djelatnost. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje
se nalazi unutar granica građevinskog područja na kojemu se u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja
mogu graditi zgrade stambene ili poslovne namjene, a na kojemu nije izgrađena zgrada ili na kojemu postoji privremena građevina
za čiju izgradnju nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se
nalazi ruševina zgrade.
Garažni i poslovni prostor unutar vojne građevine i građevinsko zemljište unutar vojne lokacije ne smatraju se garažnim i poslovnim
prostorom te građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti u smislu odredbi ovoga članka.
III. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 4.
Komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno korisnik nekretnine iz članka 3. ove Odluke.
Korisnik nekretnine iz prethodnog stavka ovog članka plaća komunalnu naknadu ako:
- je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom,
- nekretninu koristi bez pravnog osnova ili
- se ne može utvrditi vlasnik.
Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te naknade prenesena na korisnika
nekretnine pisanim ugovorom.
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IV. UTVRĐIVANJE POVRŠINE PROSTORA, ODNOSNO ZEMLJIŠTA ZA KOJE SE PLAĆA KOMUNALNA NAKNADA
Članak 5.
Komunalna naknada plaća se za neto korisnu površinu stambenog, poslovnog ili garažnog prostora, te za ukupnu površinu
građevinskog zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, odnosno neizgrađenog građevinskog zemljišta.
Namjena prostora utvrđuje se prvenstveno na osnovu građevinske dokumentacije, a ako je došlo do naknadnih promjena,
zapisnikom o stvarnom stanju namjene i površini prostora.
Članak 6.
Utvrđivanje namjene odnosno izmjeru prostora obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Muć.
Jedinstveni upravni odjel dužan je kontinuirano obavljati kontrolu površina i namjenu prostora, odnosno zemljišta za koje se plaća
komunalna naknada.
Korisna površina stana utvrđuje se na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine („Narodne
novine“, broj 40/97 i 117/05).
Površina neizgrađenog građevnog zemljišta i zemljišta koje služi obavljanju djelatnosti utvrđuje se zemljišno-knjižnim izvatkom ili
posjedovnim listom, a ukoliko vlasnik, odnosno korisnik ne posjeduje izvadak odnosno posjedovni list, zajedničkom izmjerom
ovlaštene osobe tijela uprave i predstavnika vlasnika, odnosno korisnika, o čemu se sastavlja zapisnik.
Članak 7.
Ako obveznik plaćanja komunalne naknade vjerodostojno ne dokumentira namjenu i površinu nekretnine za koju se plaća komunalna
naknada i ne dozvoli izmjeru po ovlaštenoj osobi, površina će
se utvrditi na slijedeći način: vanjske mjere građevine (dužina, širina) x broj etaža x 0,75.
V. OBVEZA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 8.
Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:
 danom izvršnosti uporabne dozvole, odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole,
 danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine,
 danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine,
 danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.
Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade,
promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade (promjena
obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine), prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Muć, nastanak
obveze, odnosno promjenu tih podataka.
Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu
drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu
od dana nastanka obveze.
Ako obveznik prestane koristiti prostor a o tome ne obavijesti Jedinstveni upravni odjel Općine Muć, smatra se i dalje obveznim
plaćati komunalnu naknadu i to do trenutka dok Jedinstvenom upravnom odjelu ne dostavi isprave na temelju kojih bi se moglo
donijeti novo rješenje.
VI. NAČIN OBRAČUNA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 9.
Komunalna naknada naplaćuje se na cijelom području Općine Muć.
Područja zona u Općini Muć u kojima se naplaćuje komunalna naknada određuju se s obzirom na uređenost i opremljenost područja
komunalnom infrastrukturom.
Za plaćanja komunalne naknade utvrđuju se slijedeće zone:
I.
ZONA obuhvaća Poduzetničke zone na području Općine Muć te naselja: Gizdavac, Neorić, Sutina, Gornji Muć (osim ulica
Jeličići, Put Jeličića, Put Kokana, Put Križa, Čičići, Pekići-Matende,Put sv.Vida), Donji Muć(osim ulica Suova, Put Ivančevića, Put
fazanerje, Tokići, Gilići ) , Gornje Postinje (osim ulice Put fazanerije), Donje Postinje, Ramljane (osim ulica Radmile i Put Sedlara),
Crivac (osim Starog sela),
II.
ZONA obuhvaća naselja:Pribude(osim ulice Put Svilaje),Mala i Velika Milešina, Radunić, Bračević, Donje Ogorje(osim ulice
Gornji Elezi-Kasići), Gornje Ogorje (osim ulice Kruškovac, Put Svilaje), « Staro selo» u naselju Crivac (sve pripadajuće ulice), Zelovo
(ulice: Beare, Škare), Gornji Muć, ulice: Jeličići, Put Jeličića, Put Kokana, Put Križa, Put sv. Vida, Čičići, Pekići-Matende) ,ulice Gilići,
Tokići u naselju Donji Muć, ulica Radmile i Put Sedlara u naselju Ramljane,
III.
ZONA obuhvaća ulice: Suova, Put Ivančevića, Put fazanerije u naselju Donji Muć i Gornje Postinje, ulica Kruškovac i ulica
Put Svilaje u naselju Gornje Ogorje, u Ogorju Donjem zaseok Gornji Elezi-Kasići, ulica Put Svilaje u naselju Pribude.
Članak 10.
Visina komunalne naknade određuje se ovisno o:
- lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nekretnina nalazi (članak 9. ove Odluke) i
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- vrsti nekretnine (članak 3. ove Odluke).
Članak 11.
Komunalna naknada obračunava se po m/2 površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i to za:
- stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima
za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN RH 40/97, 117/05),
- građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine.
Iznos komunalne naknade po metru kvadratnom (m²) površine nekretnine utvrđuje se množenjem:
- koeficijenta zone (Kz),
- koeficijenta namjene (Kn) i
- vrijednosti boda komunalne naknade (B).
Formula za obračun komunalne naknade glasi: KN = B x Kz x Kn x m2
Vrijednost boda ( B ) određuje se odlukom Općinskog vijeća Općine Muć u kunama po četvornom metru ( m2 ) korisne površine
stambenog prostora u prvoj zoni Općine Muć.
VII. KOEFICIJENTI ZONA
Članak 12.
Utvrđuje se koeficijent zone (Kz) za zone utvrđene čl. 9. ove Odluke, kako slijedi:
-

Za I zonu koeficijent 1,00
Za II zonu koeficijent 0,80
Za III zonu koeficijent 0,60

VIII. KOEFICIJENTI NAMJENE
Članak 13.
Koeficijent namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine utvrđuje se kako slijedi:
Stambeni prostor
Garažni prostor
Neizgrađeno građevno zemljište

1,00
1,00
0,05

Koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti utvrđuje se
kako slijedi:
Proizvodne djelatnosti
4,00
Uslužne djelatnosti (urar, postolar, fotograf, krojač i slično)
2,00
Prosvjeta,škole
1,00
Privatne škole, sportski tereni i dvorane
2,00
Zdravstvene ustanove
3,00
Skladišta
2,00
Djelatnosti trgovine i posredovanje u trgovini
5,00
Djelatnosti transporta, prijevoza i prateće djelatnosti u prijevozu
4,00
Hoteli, moteli, pansioni, kampovi, odmarališta,
domovi za starije i nemoćne osobe
4,00
Uredski prostori (pravne, računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti,
poduzetničko i poslovno savjetovanje, financijsko posredovanje, inženjerstvo,
arhitektonske djelatnosti, tehničko savjetovanje i ostale srodne djelatnosti)
4,00
Ugostiteljski objekti: restorani, konobe, gostionice, barovi, slastičarnice,
objekti brze prehrane
5,00
Turističke agencije i agencije za promet nekretninama
5,00
Poštanske usluge,ostale djelatnosti
5,00
Ugostiteljski objekti: noćni klubovi, diskoteke i slično
8,00
Financijske usluge (bankarske usluge, usluge osiguranja)
8,00
Eksploatacijska polja mineralnih sirovina,rudarstvo
0,40
Skladišta namijenjena za čuvanje brodova i brodica (tzv. suhe marine)
10,00
Benzinske postaje, postaje za distribuciju i prodaju plina i lož ulja
10,00
Energetski objekti i usluge telekomunikacija (trafostanice i slično)
10,00
Djelatnost kockanja i klađenja (kladionice, kockarnice, igre na sreću, uključujući
barove i klubove koji u svom sastavu imaju djelatnost kockanja ili klađenja)
10,00
Za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti koeficijent namjene (Kn) iznosi 10% koeficijenta namjene
koji je određen za poslovni prostor te djelatnosti.
Članak 14.
Za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kada se poslovna djelatnost ne
obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koefici jenta
namjene za stambeni prostor, odnosno neizgrađeno građevno zemljište.
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U slučaju iz stavka 1. ovog članka, obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je podnijeti zahtjev za umanjenje koeficijenta
namjene do 30. rujna tekuće godine i uz zahtjev dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje da poslovnu djelatnost nije
obavljao više od šest mjeseci u kalendarskoj godini.
Članak 15.
Rješenje o komunalnoj naknadi temeljem ove Odluke donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Muć za kalendarsku godinu do 31.
ožujka tekuće godine, ako se na osnovi odluke Općinskog vijeća Općine Muć mijenja visina komunalne naknade u odnosu na
prethodnu godinu.
Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se visina komunalne naknade po m² obračunske površine, obračunska površina i
mjesečni iznos komunalne naknade.
IX. ROK PLAĆANJA
Članak 16.
Komunalna naknada se utvrđuje u godišnjem iznosu.
Komunalna naknada za poslovni prostor, za građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, te za neizgrađeno
građevinsko zemljište, plaća se u mjesečnom iznosu najkasnije do 20-tog u prvom narednom mjesecu za proteklo razdoblje, po
ispostavljenom računu.
Komunalna naknada za stambeni i garažni prostor koji se ne koristi u poslovne svrhe plaća se u tromjesečnim iznosima, najkasn ije
do 15-tog u prvom narednom mjesecu za proteklo razdoblje po ispostavljenom računu.
Komunalna naknada za stambeni prostor i za garažni prostor koji se ne koristi za obavljanje poslovne djelatnosti, može se platiti
jednokratno ako je godišnji iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem o komunalnoj naknadi manji ili jednak iznosu od 200,00 kn
(slovima: dvijestotine kuna).
Iznos komunalne naknade za pravne ili fizičke osobe – obrtnike koji obavljaju djelatnost u poslovnom prostoru odnosno na
građevinskom zemljištu koje služi obavljanju poslovne djelatnosti plaća se jednokratno ako je godišnji iznos komunalne naknade
utvrđen rješenjem o komunalnoj naknadi manji ili je jednak iznosu od 1000,00 Kn (slovima: tisuću kuna).
Na dospjele nenaplaćene iznose komunalne naknade plaća se zakonska zatezna kamata.
Članak 17.
Kontrolu naplate komunalne naknade kao i ovrhu provodi Jedinstveni upravni odjel na način i po postupku propisanom zakonom
kojim se utvrđuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugih javnim
davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drugačije.
X. UVJETI ZA DJELOMIČNO I POTPUNO OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 18.
Od obveze plaćanja komunalne naknade izuzimaju se nekretnine koje koriste:
- Općina Muć,
- predškolske ustanove,
- sportske i kulturne udruge,
- udruge umirovljenika i invalida,
- vatrogasne udruge i
- vjerske zajednice.
Od obveze plaćanja komunalne naknade ne oslobađaju se nekretnine iz prethodnog stavka ako su dana u zakup ili na korištenje uz
naknadu.
Članak 19.
Plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor u potpunosti se oslobađaju obveznici plaćanja komunalne naknade koji su
korisnici naknade za socijalni minimum, koji to pravo koristi sukladno propisima o socijalnoj zaštiti.
Osobe iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel oslobađa plaćanja komunalne naknade po službenoj dužnosti, prema
službenim podacima Centra za socijalnu skrb Solin.
Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za osobe iz stavka 1. ovog članka traje sve vrijeme dok su korisnici stalne socijalne
pomoći.
Izvor sredstava za namirenje iznosa komunalne naknade za slučajeve potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne
naknade iz st. 1. ovoga članka jesu porezni prihodi.
XI. RJEŠENJE O KOMUNALNOJ NAKNADI
Članak 20.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel sukladno ovoj Odluci i Odluci o vrijednosti boda komunalne naknade
u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti.
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Rješenje iz prethodnog stavka ovog članka donosi se do 31. ožujka tekuće godine, ako se Odlukom Općinskog vijeća Općine Muć
mijenja vrijednost boda komunalne naknade ili drugi podatak bitan za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu kao i u slučaju
promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.
Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se:
- iznos komunalne naknade po m² nekretnine,
- obračunska površina nekretnine
- godišnji iznos komunalne naknade,
- mjesečni iznos komunalne naknade, odnosno iznos obroka komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjesečno i
- rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne naknade, odnosno iznosa obroka komunalne naknade ako se naknada ne
plaća mjesečno.
Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne
naknade i iznosa komunalne naknade po m² površine nekretnine.
Ništavo je rješenje o komunalnoj naknadi koje nema propisani sadržaj.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom koji se uređuje opći odnos između
poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom
gospodarstvu nije propisano drugačije.
Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi postupka, može se izjaviti žalba o kojoj
odlučuje upravno tijelo županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.
XII. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Članak 21.
Općinsko vijeće Općine Muć, za svaku kalendarsku godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 2. ove Odluke.
Programom iz stavka 1. ovog članka obvezno se utvrđuje:
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.
XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi od 06.03.2014. godine, Klasa: 021-05/14-01/01 Urbroj:
2180/02-01-14-6, te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi od 04.11.2015. godine, Klasa:021-05/15-01/05,
Urbroj: 2180/02-01-15-7.
Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Muć“.
Klasa: 021-05/19-01/02
Predsjednica Općinskog vijeća
Urbroj: 2180/02-01-19-6
Općine Muć
Donji Muć, 22. ožujka 2019.godine
Jelena Grgić
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj: 68/18) i članka 29. i 32. Statuta Općine
Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/15, 05/15), Općinsko vijeće Općine Muć, na 6. sjednici, održanoj 22.ožujka 2019. godine,
donosi
ODLUKU o vrijednosti boda (B) komunalne naknade
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se vrijednost boda komunalne naknade (B) u kunama po četvornome metru (m²) korisne površine
stambenog prostora za cijelo područje Općine Muć.
Članak 2.
Vrijednost boda komunalne naknade (B) godišnje iznosi 0,24 kunu po četvornom metru (m²) obračunske površine nekretnine.
Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini boda za izračun komunalne naknade od 20.11.2000.godine
(KLASA:021-05/00-01/05; URBROJ:2180/02-01-00-5).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Muć“.
Predsjednica Općinskog vijeća
Općine Muć
Jelena Grgić

Klasa: 021-05/19-01/02
Urbroj: 2180/02-01-19-7
Donji Muć, 22. ožujka 2019.godine
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Na temelju članka 56. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik općine Muć,broj:03/13), a u svezi Zakona o zaštiti životinja („Narodne
novine“ br. 102/17), Zakona o veterinarstvu („Narodne Novine“ br. 82/13, 148/13, 115/18), Općinsko vijeće Općine Muć na 6. sjednici
održanoj dana 22. ožujka 2019. godine,donosi:
ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja
I .OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti i način držanja domaćih životinja na području Općine Muć, a kojih su se dužni pridržavati pos jednici
životinja.
Članak 2.
Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:
1.
domaće životinje su životinje koje je čovjek pripitomio i udomaćio i koje uzgaja radi proizvodnje hrane, hrane za životinje i
nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (u daljnjem tekstu: nusproizvodi) te u druge gospodarske svrhe,
2.
držanje domaćih životinja podrazumijeva njihov uzgoj, reprodukciju i boravak u gospodarskim stočarskim objektima, te na
poljoprivrednom i šumskom zemljištu,
3.
posjednik domaćih životinja je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik/čuvar stalno ili
privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje.
Članak 3.
Domaćim životinjama smatraju se:
-kopitari (konji, mazge, magarci i mule)
-papkari (goveda, ovce, koze i svinje)
-perad (kokoši, pure, guske, patke i ostala perad)
-glodavci (kunići …)
Odredbe ove Odluke ne odnose se na pse, mačke, divlje životinje i životinje za društvo (kućne ljubimce) te napuštene i izgubl jene
životinje čije je držanje i zbrinjavanje regulira posebnom Odlukom.
II. UVJETI DRŽANJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
Članak 4.
Posjednik domaće životinje (u daljnjem tekstu: posjednik) može držati na vlastitom zemljištu ili zemljištu za koje ima ugovoren neki od
oblika zakupničkih odnosa.
Zemljište na kojem se drže domaće životinje mora biti ograđeno ogradom dovoljne visine i čvrstoće da je životinje ne mogu preskočiti
samovoljno napustiti.
Životinje iz članka 3. ove Odluke moraju se držati u uvjetima i objektima izgrađenim za tu svrhu. Ti objekti moraju ispunjavati
sanitarno tehničke i higijenske uvjete.
Članak 5.
Na području Općine Muć unutar građevinskog područja naselja dozvoljeno je držanje domaćih životinja isključivo za vlastite potrebe i
to maksimalno:
-odraslih goveda do 4 grla
-teladi ili junadi do 5 grla
-konja, mazgi, magaraca, mula do 2 grla
-ovaca, koza do 20 grla
-svinja do 5 grla
-nojeva do 3 grla
-peradi do 100 grla
-kunića do 20 grla.
Uz navedeni broj grla dozvoljeno je držanje i prirodnog podmlatka do odbića, broj grla moguće je kombinirati u skladu s odred bama
Zakona o veterinarstvu.
Članak 6.
Držatelji životinja dužni su se o njima brinuti, redovno ih hraniti i pojiti i osigurati im potrebne sanitarno tehničke i higijenske uvj ete, te
brinuti se o njihovom zdravstvenom stanju.
Članak 7.
Uvjeti, način držanja i broj grla domaćih životinja na području Općine Muć izvan granica građevinskog područja naselja određeni su
općim odredbama Prostornog plana općine Muć.
Članak 8.
Na području Općine Muć unutar građevinskog područja naselja dozvoljeno je držanje domaćih životinja i u većem broju grla
(kopitara) određenog člankom 5. ove odluke u zdravstveno terapijske ili rekreativno sportske svrhe.
Članak 9.
Domaće životinje mogu boraviti na ispaši na poljoprivrednim i šumskim površinama koje su u vlasništvu ili zakupu, te pod nadzorom
vlasnika ili posjednika životinje.
Članak 10.
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Držanje i ispaša domaćih životinja na području Općine Muć zabranjena je na javnim i zelenim površinama, u zaštitnom pojasu javnih
cesta, na zaštićenom području oko izvorišta pitke vode, u pojasu oko groblja, oko objekata javnog sadržaja te objekata u kojima se
obavlja ugostiteljska ili turistička djelatnost, na udaljenosti manjoj od 50 metara.
Članak 11.
Domaće životinje na području Općine Muć mogu se kretati prometnicama samo pod nadzorom vlasnika ili posjednika.
Za stalno ili povremeno korištenje prometnica u svrhu pristupa na ispašu vlasnik ili posjednik domaće životinje dužan je od
komunalnog redarstva Općine Muć ishoditi suglasnost najkraćeg koridora kojim će se životinje kretati.
Članak 12.
Posjednik domaćih životinja koje su se kretale prometnicama na području Općine Muć dužan je očistiti onečišćenje izmetom koje su
domaće životinje ostavile na prometnicama.
Članak 13.
Domaće životinje treba držati u čvrstim objektima, s uzgojem na stelji (suho izgnjojavanje).
Gnjojišta za suho izgnjojavanje moraju biti sagrađena od betona i natkrivena tako da se u gnojnu jamu ne salijevaju oborinske i
površinske vode te moraju biti vodonepropusna, izgrađena iza gospodarskog objekta te udaljene: od stambene građevine najmanje
10 m, od stambene građevine na susjednom zemljištu najmanje 15 m, od građevine za opskrbu pitkom vodom najmanje 20 m.
Kapacitet gnojišta treba biti toliki da osigurava izgnojavanje za šest mjeseci stajskoga držanja.
Članak 14.
Nastambe i prostori za držanje domaćih životinja moraju se redovito čistiti, sukladno propisima o zaštiti okoliša.
III. NADZOR NAD PROVOĐENJEM MJERA
Članak 15.
Nadzor nad provođenjem ove odluke obavlja komunalni redar Općine Muć te sanitarna, veterinarska i stočarska inspekcija prema
svojim nadležnostima.
U provođenju nadzora komunalni redar je ovlašten:
• donositi pismena i usmena rješenja (naloge) radi uklanjanja nedostataka utvrđenih nadzorom
• zabraniti držanje domaćih životinja (privremeno ili trajno)
• izdati obavezni prekršajni nalog
• naplatiti novčanu kaznu na licu mjesta
• poduzimati sve potrebne radnje i mjere radi provođenja ove Odluke.
IV. KAZNENE ODREDBE
Članak 16.
Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, novčanom kaznom od 2.000,00 kuna fizička osoba
obrtnik, a 1.000,00 kuna fizička osoba za učinjeni prekršaj ako postupa protivno odredbama članka: 4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11., 12. i 13.
ove Odluke.
Članak 17.
Za prekršaje iz ove Odluke, kaznu na licu mjesta počinjenja prekršaja, komunalni redar je ovlašten naplatiti novčanu kaznu od fizičkih
osoba u iznosu od 500,00 kuna uz izdavanje potvrde.
Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na licu mjesta počinjenja prekršaja, izdat će mu se obavezni prekršajni
nalog s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana uručenja odnosno dostave prekršajnog naloga.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu držanja domaćih životinja Klasa: 021-05/12-01/03, Urbroj: 2180/0201-12-11 od 17.05.2012. godine.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku općine Muć“.
Klasa: 021-05/19-01/02
Predsjednica Općinskog vijeća
Urbroj: 2180/02-01-19-8
Općine Muć
Donji Muć, 22. ožujka 2019.godine
Jelena Grgić
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), članka 29. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik
Općine Muć br. 03/13 i 05/13) Općinsko vijeće Općine Muć na 6. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2019. godine, usvaja
Izvješće o stanju zaštite od požara
na području Općine Muć u 2018. godini.
1. Uvod
U svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara poduzimaju se mjere i radnje za otklanjanje uzroka požara, za sprječavanje nastajanja
i širenja požara, za otkrivanje i gašenje požara, za utvrđivanje uzroka požara kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica
prouzrokovanih požarom (Zakon o zaštiti od požara NN br. 92/2010).
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Kako nalaže Zakon o zaštiti od požara u Planovima zaštite od požara, koje je donijela Općina Muć, propisane su mjere i radnje koje
treba poduzimati na određenom području,a koji se ažuriraju svake godine.
Vatrogasna djelatnost, kao dio ukupne zaštite od požara, sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija,
gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim
situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. (Zakon o vatrogastvu NN br.106/99, 117/01,
36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10).
Općina Muć dužna je ustrojiti operativne vatrogasne postrojbe, a za organiziranost, opremljenost i intervencijsku spremnost istih
odgovoran je županijski vatrogasni zapovjednik.
Općina Muć nije ustrojila vatrogasnu postrojbu već je osnovala DVD Muć koji je dio sustava zaštite od požara unutar Vatrogasne
zajednice SDŽ a koja je krovna organizacija zadužena za učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti i razvoj vatrogasnog sustava
sukladno gospodarskom i tehnološkom razvoju, provedba mjera za ujednačavanje stupnja zaštite od požara na cijelom području
Županije, te preventivno djelovanje u pogledu
smanjenja rizika od nastajanja požara i drugih nesreća.
2. Posebnosti Općine Muć
Prostor od cca 222,62 km² Općine, podijeljen je u šesnaest naselja koja su bitno različita u pogledu zaštite od požara. Reljef općine
Muć je karakterističan po svojoj brdovitosti s planinom Svilaja na sjeveru i planinom Moseć na južnoj strani Općine. Ravničarskog
zemljišta pogodnog za obrađivanje ima vrlo malo sa ukupno 1000 ha površine. Ostalo zemljište predstavlja krš i kamenjar i većim
dijelom je golo ili pokriveno niskim raslinjem. Na području Općine Muć, prema popisu iz 2011. g. živi 3 882 stanovnika. Gusto ća
naseljenosti iznosi 17,43 st/km2, što je ispod državnog prosjeka koji iznosi 75,90 st/km2.
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje te mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog paljenja na otvorenom na snazi je odluka o
zabrani paljenja tijekom za razdoblje visokog indeksa ili vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara. Za provedbu mjera
motrenja uspostavljena su dežurstva DVD-a za područje Općine Muć
dok su tijekom ljetnih mjeseci organizirana pojačanja sezonskim vatrogascima. Sve te postrojbe, tijekom najvećeg požarnog
opterećenja, obavljaju 24 satno operativno dežurstvo.
Na području Općine Muć Hrvatske šume d.d. vrše motrilačku i dojavnu službu.
3. Vatrogasna infrastruktura
Na području Općine Muć za sada nemamo vatrogasni dom već se za potrebe DVD-a koristi prizemlje Društvenog doma u Donjem
Muć na adresi k.br.183. Pripremljena je kompletna projektna dokumentacija za dobivanje građevinske dozvole za novi vatrogasni
dom te je gradnja istog prijavljena na mjeru 7.4. Eu fonda.
U 2018.kupljeno je novo navalno vatrogasno vozilo, čime su se poboljšali uvjeti vatrogasne opremljenosti. Sukladno Zakonu o
vatrogastvu i Pravilniku o minimumu tehničke opremljenosti i sredstava vatrogasnih postrojbi, te ostalim zakonskim propisima, DVD-u
nedostaje dio propisane opreme, pogotovo one potrebne za djelovanje u slučaju iznenadnog događaja izazvanog opasnim tvarima a
nedostaje i osnovna oprema za djelovanje na tehničkim intervencijama i potresima.
4. Ugroženost od požara raslinja
Poznato je područje Općine Muć, zbog svoje konfiguracije, klime i sastava raslinja posebno ugrožene od požara raslinja, poglavito
tijekom ljetnih mjeseci.
Karakter općine iziskuju pojačanu zaštitu od požara raslinja, pa time i veća materijalna izdvajanja. To predstavlja problem, jer taj
raspršeni prostor nastanjuje manji broj stanovnika što, ukupno gledajući, znači da mali broju stanovnika skrbi o velikoj površini pod
raslinjem.
Vatrogasne intervencije u pravilu su sezonskog karaktera što otežava kontinuitet organiziranosti, jer se iz relativno umjerene potrebe,
u određenom vremenskom periodu sve treba podrediti zahtjevnom ustroju i brojnosti. Najzahtjevnije i najbrojnije intervencije su
upravo u ljetnom sušnom periodu.
5. Intervencije i osposobljavanje vatrogasaca
Za vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine DVD- Muć dostavilo je izviješće o svom radu. Prema dostavljenom izviješću,
pored redovne djelatnosti, društvo je obavljalo i niz drugih preventivnih aktivnosti u suradnji sa Općinom Muć.
Upravni odbor društva sastao se 8 puta, na kojim sjednicama su donijete smjernice rada,odluke i način preventivnog djelovanja, kao i
izvršiteljima tih i ostalih radnih obveza.
U izvještajnom razdoblju uspostavljeni su kontakti sa svim društvima na našem području,te kontakti sa drugim društvima iz RH.
Redovne aktivnosti DVD-a; održavanje postojeće radne opreme i vozila, edukacija i obuka vatrogasaca od kojih je 3 člana položila
osnovni ispit za vatrogasce.
Tijekom ljetne sezone organiziran je smjenski rad sa po 2 vatrogasca u smjeni.
Klub dobrovoljnih darovatelja krvi DVD-a Muć u suradnji sa Crvenim križom Solin, u prošloj godini organizirao je tri akcije darivanja
krvi.
Tijekom 2018.g. bile su 68 registrirane intervencije na području Općine:
- Na požarima je sudjelovalo 120 vatrogasaca, koji su ukupno utrošili 985 sati. Vozila su 68 put izlazila na intervenciju. Na
intervencijama je utrošeno cca 95.000,00 kn. Izgorjela površina obuhvaća cca 70 ha.
- Na ostalim intervencijama sudjelovalo je ukupno 7 vatrogasaca, vozila su izišla 3 puta te je utrošeno 11 sati.
6. Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2016. godinu
Prema Planu zaštite od požara, na području Općine Muć djeluje DVD Muć, koji broji ukupno 96 članova, od kojih 30 operativnih
članova, te raspolaže sa 5 vozila.
Općina Muć je u 2018. godini za financiranje djelatnosti DVD Muć iz Proračuna izdvojila i uplatila na račun istog sredstva u iznosu od
396.000,00 kn.

21

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MUĆ

BROJ 01/2019

25. ožujka 2019.

Na području Općine Muć evidentirana su tzv. „divlja“ odlagališta, od kojih najveći problem predstavlja tzv. „divlje odlagalište“ na
lokaciji Podine, te se ista kontinuirano saniraju.
Na području Općine Muć ustrojena je Motriteljsko-dojavna služba, u kojoj djeluju osposobljeni vatrogasci DVD-a Muć, sa
cjelokupnom pripadajućom opremom, sve prema rasporedu izrađenog od strane zapovjednika vatrogasne postrojbe. Ujedno su
organizirane izviđačko-preventivne ophodnje prema planu kojeg izrađuje zapovjednik vatrogasne postrojbe.
Vozila, oprema i tehnika DVD Muć nalazi se u ispravnom i pripravnom stanju.
Važno je napomenuti da je protekle godine, u sklopu terenskog dijela međuresorne vježbe Koordinacije za sustav domovinske
sigurnosti “Sigurnost 18”, u srijedu, 16. svibnja u Muću održana velika vježba u gašenju simuliranog mega požara sudjelovalo preko
270 vatrogasaca, preko 70 vozila s 8 operativnih područja, a bili su timovi s Hvara, Brača, ali i Slovačke. Uz vatrogasce Vatrogasnih
zajednica Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Karlovačke županije, djelatnike DUZS-a, MORH-a i MUP-a te
pripadnike Hrvatske vojske, u provedbi vježbe na terenu sudjelovali su i djelatnici Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Hrvatskog
crvenog križa i Hrvatske gorske službe spašavanja te Civilne zaštite, kao i drugih tijela iz sustava domovinske sigurnosti.
Klasa: 021-05/19-01/02
Predsjednica Općinskog vijeća
Urbroj: 2180/02-01-19-9
Općine Muć
Donji Muć, 22. ožujka 2019.godine
Jelena Grgić
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 03/13 i 5/13), Općinsko vijeće na 6. sjednici održanoj
dana 22. ožujka 2019. godine usvaja:
Izvješće o radu davatelja javne usluge
sakupljanja otpada za 2018. godinu
1)
2)

Usvaja se Izvješće o radu davatelja javne usluge sakupljanja otpada za 2018. godinu.
Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“.
Predsjednica Općinskog vijeća
Općine Muć
Jelena Grgić

Klasa: 021-05/19-01/02
Urbroj: 2180/02-01-19-10
Donji Muć, 22. ožujka 2019.godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Temeljem članka 5.Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeni glasnik općine Muć, 01/17) i čl. 44. Statuta općine
Muć (Službeni glasnik općine Muć 3/13, 5/13), Općinski načelnik, Filip Stupalo, dana 03.siječnja 2019. godine, donosi
ODLUKU
početku postupka jednostavne nabave za radove izgradnje (probijanja)
šumskog puta u Moseću „Plazibatove staje-Mokri dolac-Katića staje“
Članak 1.
Općina Muć,Donji Muć 254, 21203 Donji Muć,kao javni naručitelj,donosi ovu Odluku o početku postupka jednostavne
nabave,evidencijski broj, JN-28-19.
Članak 2.
Predmet nabave su radovi na izgradnji (probijanja) šumskog puta u Moseću „Plazibatove staje-Mokri dolac-Katića staje“
Tehnička specifikacija određena je troškovnikom.
Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave je 390.000,00 kuna bez pdv-a.
Članak 4.
Povjerenstvo za provedbu nabave je Matija Duvnjak, Ana-Marija Jukić, Goran Podnar.
Članak 5.
Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine 120/16) naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave za
nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te radova procijenjene
vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.
Nabava će se provesti sukladno čl.6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeni glasnik općine Muć, 01/17).
Općinski načelnik uputit će poziv za dostavu ponuda na 3 gospodarska subjekta i to:
INNECTO d.o.o., Ćosin potok 59,21230 Sinj, e-mail: innecto1@st.t-com.hr
HAPAX d.o.o., Put Žnjana 18A, Split, e-mail: hapax@st.t-com.hr
Obrt RAŠIĆ vl.Mario Rašić, Paraćeva 9, 21000 Split
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Muć.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

KLASA:
340-03/19-01/01
URBROJ: 2180/02-02-19-1
Donji Muć: 03. siječnja 2019. Godine
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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 PARKIRNIM MJESTIMA ZA POTREBE ZGRADE JAVNE NAMJENE
(Društvenog doma - multimedijalnog kulturnog centra u Donjem Muću)
Članak 1.
Ovom Odlukom, određuje se parkirališna površina za potrebe parkirnih mjesta Društvenog doma – multimedijalnog kulturnog centra
u Donjem Muću na postojećem javnom parkiralištu.
Članak 2.
Predmetna parkirališna površina nalazi se na sljedećim česticama: k. č. 2591, 2592, 2593, 2596/1 k.o. Donji Muć, koje se nalaze
cca 60 metara istočno od zgrade Društvenog doma, sa pristupom iz ulice Donji Muć, koja povezuje zgradu Društvenog doma i
predmetno parkiralište.
Čestice na kojima je smješteno predmetno parkiralište u vlasništvu je Općine Muć.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Muć“.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

Klasa: 022-05/19-01/01
Urbroj: 2180/02-02-19-1
Donji Muć: 04. siječnja 2019. godine

_______________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 9. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) te članka 44. Statuta Općine Muć
(Službeni glasnik Općine Muć 03/13 i 05/13), Općinski načelnik Općine Muć donosi
ODLUKU
o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Muć
Članak 1.
Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Muć utvrđuje se u
visini kako slijedi:
od 01. veljače 2019. pa nadalje u visini od 5.584,19 kuna bruto.
Osnovica iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se od 1. veljače 2019. odnosno počevši s plaćom za mjesec veljača 2019. godine koja
će biti isplaćena u mjesecu ožujku 2019. godine.
Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Muć Klasa: 022-05/17-01/22, Urbroj: 2180/02-02-17-1 od 29.05.2017. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Muć.
Klasa: 022-05/19-02/01
OPĆINSKI NAČELNIK
Ur.broj: 2180/02-02-19-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 31.01.2019. godine
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka čl.16. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeni glasnik općine Muć, 01/17) i članka 44.Statuta
Općine Muć (Službeni glasnik općine Muć, 03/13 i 05/13) za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave broj Ev.Br. JN-2819, donosim
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove radove izgradnje (probijanja)
šumskog puta u Moseću „Plazibatove staje-Mokri dolac-Katića staje“
Članak 1.
Općina Muć, Donji Muć, 21203 Donji Muć,OIB:20072764912 na temelju Odluke načelnika o početku postupka jednostavne nabave
zatražila je Pozivom za dostavu ponuda, jednostavne nabave procijenjene vrijednosti 390.000,00 kuna bez pdv-a., za radove
izgradnje (probijanja) šumskog puta u Moseću „Plazibatove staje-Mokri dolac-Katića staje“, evidencijski broj nabave JN-28-19.
Članak 2.
Sukladno Odluci o početku postupka jednostavne nabave vrijednosti iz čl.1.ove Odluke od dana 03. siječnja 2019.godine, pozivi su
poslani na tri gospodarska subjekta,od kojih je pristigla sve tri ponude.
Članak 3.
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u provedenom postupku jednostavne nabave, proveli su postupak otvaranja i pregleda
ponuda,nakon kojeg su predložili donošenje ove Odluke.
Članak 4.
Prihvatljiva ponuda ponuditelja za radove izgradnje (probijanja) šumskog puta u Moseću „Plazibatove staje-Mokri dolac-Katića
staje“, obzirom na kriterije iz ponude, je
- HAPAX d.o.o., u iznosu od 364.700,00 kuna bez pdv-a, a s PDV-om 455.875,00 kuna.
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Članak 5.
S ponuditeljem iz članka 4.ove Odluke sklopit će se Ugovor o ustupanju radova,u skladu sa zakonom i uvjetima iz dokumentacije za
nadmetanje.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Muć.
KLASA:
340-03/19-01/01
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-19-7
Filip Stupalo
Donji Muć: 07. siječnja 2019. godine
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 302. Zakona o javnoj nabavi („NN“ br.120/2016.) načelnik Općine Muć, Filip Stupalo donosi slijedeću
ODLUKU o odabiru ponude
I.
U postupku javnog nadmetanja br. 2018/S OF2-0035847 u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu osnovnih
higijenskih i kućanskih potrepština, evidencijski broj nabave: E-02/18, odabire se ponuda INDOR d.o.o., Oreškovićeva 8j 10010
Zagreb , OIB: 45156018787, od 08. siječnja 2019. godine, oznaka ponude 1/2018 na iznos 142.729,50 kn (178.411,87 sa PDV-om)
II.
Sukladno članku 301. stavak 5. točka 2. Zakona o javnoj nabavi („NN“ br.120/2016.) ova Odluka će se objaviti javnom objavom u
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pri čemu se Odluka smatra dostavljenom, istekom dana javne objave.
III.
Sukladno članku 306. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („NN“, broj 120/2016.) rok mirovanja se ne primjenjuje jer je u postupku
sudjelovao samo jedan ponuditelj, čija je ponuda i odabrana.
Obrazloženje
Naručitelj je, na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi proveo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja
okvirnog sporazuma s jednim GS za razdoblje od dvije godine, za nabavu osnovnih higijenskih i kućanskih potrepština, evidencijski
broj nabave: E- 02/18., te je:
Procijenio vrijednost predmeta nabave na 288.000,00 kn;
Objavio poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave br. 2018/S OF20035847;
Javno otvorio ponude dana 08. siječnja 2019. u 12.00 sati, te utvrdio da je do isteka roka za dostavu ponuda pristigla 1.
(jedna) ponuda, i to ponuda:
INDOR d.o.o., Oreškovićeva 8j 10010 Zagreb .
Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda ocijenio da je ponuda INDOR d.o.o., Oreškovićeva 8j 10010 Zagreb, OIB: 45156018787, u
potpunosti sukladna uvjetima iz dokumentacije o nabavi, pravilna, prikladna i prihvatljiva te je prema kriteriju odabira ENP –
ekonomski najpovoljnija ponuda sa ukupno ostvarenih 100 bodova ocijenjena najpovoljnijom.
Razlozi isključenja ponuditelja: Nema isključenih ponuditelja.
Razlozi odbijanja ponuda: Nema odbijenih ponuda.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU.
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku 10 dana od dana primitka ove Odluke. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za
kontrolu postupaka javne nabave, a dostavlja se neposredno putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim
sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.
Žalitelj je obavezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.
Klasa: 406-01/18-01/03
OPĆINSKI NAČELNIK
Urbroj: 2180/02-02-18-6
Filip Stupalo
Donji Muć: 11.siječnja 2019. 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 11. 01. 2019. godine donosi sljedeću
ODLUKU
o plaćanju troškova intervencije dežurne pogrebne službe
1.

2.
3.

Temeljem čl. 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti NN 36/15, Lovrincu d.o.o.za obavljanje komunalnih djelatnosti,
Kavanjinova 12, Split, odobrava se isplata za pokriće troškova intervencije dežurne pogrebne službe, usluge prijevoza, pok.
Granić Matije, dana 24.12.2018.
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.
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OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

KLASA: 022-05/19-01/02
URBROJ: 2180/02-02-19-2
Donji Muć, 11.01. 2019. godine

________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
18.01.2019. godine donosi
ODLUKU
o dodijeli sredstava namijenjenih socijalnoj skrbi
1.
2.

3.
4.
5.

Odobrava se financijska pomoć obitelji Milice Bušljeta iz Donjeg Ogorja (Radunić), Tešije 3 u iznosu od 7.762,50 kn za
pokriće troškova stanovanja (priključak troškova el. energije).
Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem Odluke o raspodijeli dijela sredstava proračuna za 2019. godinu namijenjenih
socijalnoj skrbi, koja Odluka je donesena 09. siječnja 2019. godine od strane Splitsko-dalmatinske županije, Klasa: 40201/19-01/0051, Urbroj: 2181/1-17/02-19-0003.
Isplata će se izvršiti na račun HEP ODS operater, Zagreb, IBAN:HR53234000091110077557.
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: 022-05/19-01/03
OPĆINSKI NAČELNIK
Ur.broj: 2180/02-02-19-3
Filip Stupalo
Donji Muć, 18.01.2019. godine
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
28.01.2019. godine donosi
ODLUKU
o pokriću troškova Hitne medicinske pomoći
Odobrava se isplata za pokriće troškova Hitne medicinske pomoći, za potrebe ukopa, hrvatskog branitelja Ede Grubušića u
iznosu od 800,00 kn.
2. Isplata će se izvršiti na račun Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, Spinčićeva 1, Split, IBAN:
HR0223900011101060027.
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: 022-05/19-01/04
OPĆINSKI NAČELNIK
Ur.broj: 2180/02-02-19-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 28.01.2019. 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 11. 02. 2018. godine donosi sljedeću
1.

ODLUKU
o plaćanju troškova intervencije dežurne pogrebne službe
1.

2.
3.

Temeljem čl. 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti NN 36/15, Lovrincu d.o.o.za obavljanje komunalnih djelatnosti,
Kavanjinova 12, Split, odobrava se isplata za pokriće troškova intervencije dežurne pogrebne službe, usluge prijevoza, pok.
Jelavić-Čičić Grgo, dana 31.01.2019.
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: 022-05/19-01/05
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-19-2
Filip Stupalo
Donji Muć, 11.02. 2019. godine
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
12.02.2019. godine donosi
ODLUKU
o isplati troškova prijevoza lešine svinje
1.
2.
3.

Odobrava se isplata po računu br. 65-001-3992 u iznosu od 523,38 kuna za odvoz lešine svinje, koji račun je izdan od
strane društva Agroprotehnika d.d. iz Sesveta, Strojarska cesta 11, OIB: 80695452345.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

KLASA: 022-05/19-01/06
URBROJ: 2180/02-02-19-1
Donji Muć, 12.02.2019. 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
25.02.2019. godine donosi sljedeću
ODLUKU
o novčanoj pomoći Mariji Galešić
1.
2.
3.
4.

Mariji Galešić iz Neorića, Neorić 61,OIB:47387004597, odobrava se novčana pomoć u naravi za podmirenje nužnih
troškova života (sufinanciranje električne energije) u iznosu od 3.000,00 kuna.
Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zahtjeva Marije Galešić od 12.02.2019. 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: 022-05/19-01/07
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-19-2
Filip Stupalo
Donji Muć, 25.02.2019. 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 11. 03. 2019. 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 Jeleni Laća Mrdeža radi
ulaganja izvanrednih napora i posebno zalaganje za uspješno obavljanje radnih zadataka.
Zaposleniku Jeleni Laća Mrdeža isplatit će se naknada iz točke 1. ove Odluke u visini od 5.000,00 kuna neto.
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: 022-05/19-01/08
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-19-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 11. 03. 2019. 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 11. 03. 2019. godine donosi slijedeću

1.
2.
3.
4.

ODLUKU
o isplati novčane naknade
Donosi se odluka o isplati novčane naknade - dodatka za uspješnost na radu - zaposleniku Ivici Kokanu radi ulaganja
izvanrednih napora za uspješno obavljanje radnih zadataka.
Zaposleniku Ivici Kokanu isplatit će se naknada iz točke 1. ove Odluke u visini od 3.000,00 kuna neto.
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: 022-05/19-01/09
OPĆINSKI NAČELNIK
URBROJ: 2180/02-02-19-1
Filip Stupalo
Donji Muć, 11. 03. 2019. godine
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana
20.03.2019. godine donosi
ODLUKU
o dodijeli sredstava namijenjenih socijalnoj skrbi
1.
2.

3.
4.
5.

Odobrava se financijska pomoć obitelji Ante Sivre iz Radunića, Sivre 9 u iznosu od 10.000,00 kn za pokriće troškova
stanovanja (izgradnja bunara).
Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem Odluke o raspodijeli dijela sredstava proračuna za 2019. godinu namijenjenih
socijalnoj skrbi, koja Odluka je donesena 12. ožujka 2019. godine od strane Splitsko-dalmatinske županije, Klasa: 40201/19-01/0485, Urbroj: 2181/1-17/02-19-0003.
Isplata će se izvršiti na račun Ante Sivre iz Radunića, Sivre 9, IBAN:HR0724020063206843764.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Stupalo

KLASA: 022-05/19-01/10
URBROJ: 2180/02-02-19-2
Donji Muć, 20.03.2019. godine
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25. ožujka 2019.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MUĆ

BROJ 01/2019

25. ožujka 2019.

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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