
 

               SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MUĆ 

 

 SLUŽBENI GLASNIK  
OPĆINE MUĆ 

GODINA XX                                                  MUĆ, 13. ožujka 2020.                                    BROJ 01/2020 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Na temelju članka 29. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj: 03/2013 i 05/2013), članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), 
članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 
38/09, 153/09, 143/12, 152/14),  a u svezi s člankom 3. i 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u 
vlasništvu Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj: 06/14), Općinsko vijeće Općine Muć, na  svojoj 11. sjednici održanoj dana 
12. ožujka 2020.donijelo je 
 

ODLUKU 
o prodaji stanova u vlasništvu  Općine Muć 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti pod kojima se prodaju stanovi (u daljem tekstu: stanovi) u zgradi izgrađenoj na čes.zem. 2591, k.o. 
Donji Muć, a koji se nalaze u vlasništvu Općine Muć.  
 

Članak 2. 

Stanovi u vlasništvu Općine Muć prodaju se na temelju javnog natječaja sukladno  Odluci o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 
nekretninama u vlasništvu Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj: 06/14) te Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(NN broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14). Natječaj se može provesti 
i ako na istom sudjeluje samo jedan natjecatelj. 
 
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije te 
pravne osobe koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članica Europske unije.  
 

Članak 3. 

Pravo prvokupa stanova koji su predmet ove Odluke ostvaruju najmoprimci koji koriste stan na temelju Ugovora o najmu stana 
zaključenog sa Općinom Muć (u daljnjem tekstu: najmoprimci) s tim da pravo prvokupa stana koji se koristi prestaje istekom Ugovora o 
najmu.  

Članak 4. 

Kod prodaje stana u zgradi, predmet prodaje uz stan je i odgovarajući dio zajedničkih dijelova i uređaja zgrade te dio zemljišta koje 
pripada zgradi. Kupnjom stana,odnosno suvlasničkog dijela  nekretnine,  kupac  preuzima  i  prava  i  obveze  vlasnika  koji  proizlaze  
iz  Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,  38/09, 
153/09, 143/12, 152/14). 

Članak 5. 

Zahtjev   za   kupnju   stana   podnosi   se   Jedinstvenom   upravnom   odjelu Općine Muć. Uz  zahtjev  se podnosi  Ugovor o najmu 
stana sa Općinom Muć ukoliko je najmoprimac podnositelj zahtjeva.  
 
Jedinstveni  upravni  odjel  Općine  Muć od  podnositelja  zahtjev  može  zatražiti  i  dodatnu dokumentaciju, koju  ocjenjuje potrebnom 
za utvrđivanje činjenica odlučenih za kupoprodaju stana. Ugovor o kupoprodaji stana u općinskom vlasništvu u Ime Općine Muć kao 
prodavatelj  sklapa načelnik. 

Članak 6. 

Za vrijeme trajanja najma nitko osim najmoprimaca ne može podnijeti zahtjev za kupnju stana.  
 

Članak 7. 

Nakon  što  se  prikupe  zahtjevi  za  kupnju  stana  u  smislu  članka  5. ove Odluke, popis stanova koji će bit predmet prodaje 
proslijedit će se Povjerenstvu za provođenje natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Muć koje će imenovati Općinski 
načelnik temeljem članka 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Muć (Službeni 
glasnik Općine Muć broj: 06/14). 
 
Povjerenstvo otvara i razmatra prijave, utvrđuje da li su ispunjeni svi uvjeti iz natječaja, sastavlja zapisnik o otvaranju prijava, provodi 
licitaciju, zapisnički utvrđuje najpovoljnijeg natjecatelja i predlaže nadležnom tijelu donošenje odluke o prodaji i sklapanju ugovora o 
kupoprodaji stana. 
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Članak 8. 

Za svaki stan koji se izlaže prodaji izrađen je procjembeni elaborat, koji obuhvaća nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka za  
procjenu nekretnina utvrđenih sukladno propisu kojim se regulira procjena vrijednosti nekretnina. Početna kupoprodajna cijena  stana 
ne može biti niža od cijene utvrđene procjembenim elaboratom. 
 
Prodajna cijena stana za najmoprimce koji koriste stan na temelju Ugovora o najmu stana zaključenog sa Općinom Muć utvrđuje se 
na način da se osnovica iz prethodnog stavka ovog članka umanjuje:  za iznos ulaganja u adaptaciju stana, koja ulaganja moraju biti 
utvrđena procjenbenim elaboratom iz članka 7. Ove Odluke. 
 

Članak 9. 

Ugovorenu prodajnu cijenu kupac može platiti odjednom ili u obrocima, o čemu se ponuditelj pismeno izjašnjava kod davan ja 
ponude. 
 
Kod plaćanja prodajne cijene odjednom rok plaćanja je 15 dana od dana sklapanja ugovora. 
 
Kod plaćanja prodajne cijene u obrocima, prvi obrok iznosi 40% ugovorene prodajne cijene umanjene za uplaćenu jamčevinu i plaća 
se u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora, a preostali dio duga kupac plaća u 3 (tri) mjesečna beskamatna obroka. 
 

Članak 10. 

Troškovi u vezi sa sklapanjem ugovora o kupoprodaji podmiruje prodavatelj. 
 
Troškovi   koji   proizlaze   iz   zahtijeva   kupca   za   sklapanjem   aneksa   ugovora   o kupoprodaji,kao i troškove upisa prava 
vlasništva u zemljišne knjige na  osnovi sklopljenog ugovora,podmiruje kupac. 
 

Članak 11. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Muć. 
 
Klasa: 021-05/20-01/01                                                                                                                             Predsjednica Općinskog vijeća 
Urbroj: 2180/02-01-20-3                                                                                                                                           Općine Muć 
U Donjem Muću, 12.03.2020.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 11. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2020. 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 do 31.03.2020. godine. 
 
Ovlašćuje se općinski načelnik da neposredno temeljem ove Odluke produlji najam dosadašnjim najmoprimcima sklapanjem novih 
ugovora o najmu odnosno ankesa ugovora sa istim uvjetima kao i do sada osim cijene najma koja će iznositi 750,00 kn do donošenja 
nove Odluke Općinskog vijeća Općine Muć o produljenju sklopljenih ugovora o najmu stanova u vlasništvu Općine Muć s tim da 
Ivanka Krivić i nadalje nije u obvezi plaćati najamninu, a sve zbog teške socijalno-zdravstvene situacije u kojoj se nalazi. 
 

Članak 2.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Muć. 
  
Klasa: 021-05/20-01/01                                                                                                                             Predsjednica Općinskog vijeća 
Urbroj: 2180/02-01-20-4                                                                                                                                           Općine Muć 
U Donjem Muću, 12.03.2020.godine.                                                                                                                      Jelena Grgić 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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 12.ožujka 2020.godine podnosi: 

IZVJEŠĆE O RADU ZA RAZDOBLJE 
od 01.srpnja do 31. prosinca 2019. 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 
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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 značajniji: 
 

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2019. Godinu 
- Prve Izmjene i dopune Proračun općine Muć za 2019. Godinu 
- Odluka o komunalnom redu 
- Odluka o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi 
- Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja „Prisike III“ - UPU 45   
- Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja „Bujakovac“ – UPU 46   
- Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja 
- Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Opremanje Društvenog doma – Multimedijalnog kulturnog centra u 

Donjem Muću“   
- Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Opremanje sportskog igrališta u Neoriću“   
- Proračun Općine Muć za 2020. Godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. Godinu 
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 14 u naselju Donji Muć 
- Odluka o prodaji  nekretnine u k.o. Gizdavac 
- Odluka o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Muć 
- Odluka o sufinanciranju i financiranju te postupku sufinanciranja i financiranja troškova boravka djece jasličke dobi s 

područja Općine Muć u dječjim vrtićima 
- Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Muć za 2019. godinu 
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Muć s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 
- Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Muć za 2019. godinu 

- Odluka o službenoj iskaznici i odori komunalnog redara  
- Odluka o izmjenama i dopunama odluke o pravima iz socijalne skrbi na području Općine Muć 
- Odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika  u jedinstvenom upravnom odjelu i vlastitom 

pogonu Općine Muć 
 

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 494 predmeta, upravnih i neupravnih te je izdano 503 predmeta. 
Od toga: -7 zahtjeva za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, 
              -15 zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, 
             - 45 zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć 
             - 18 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.  
Općina je redovito uplaćivala svoje obveze dobavljačima te značajnijih potraživanja nije bilo. 
 
Zaduživanja u izvještajnom razdoblju nije bilo. 
 

3. Održavanje i izgradnja  komunalne infrastrukture 

Održavanje nerazvrstanih cesta i putova, sanacija deponija,održavanje javne rasvjete te održavanje čistoće na području Općine Muć. 
U izvještajnom razdoblju,izvršena je površinska obrade nerazvrstanih cesta Put Sove i Put Jagline, bitumenskom emulzijom, čime se 
bitno doprinijelo razvoju komunalne infrastrukture i poboljšanju uvjeta na navedenim putovima. Izvršena je rekonstrukcija sustava  
javne rasvjete na cijelom području Općine kroz mjere poboljšanja energetske učinkovitosti s ciljem uštede energije. Izvršena je 
izgradnja dijela infrastrukture u radnoj zoni Prisike 1, cesta i cjevovod do budućeg Reciklažnog dvorišta, čija je građevinska dozvola 
očekuje uskoro. U suradnji sa VIK Split izgrađen je (hidrantski) vodovodni sustav Ogorje.  U studenom protekle godine izrađen je  
Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: „Vodoopskrbna mreža južnog dijela 
naselja Bračević, Općina Muć“,također u tijeku je izrada Glavnog projekta sekundarnog vodovoda za taj dio. U izvještajnom razdoblju 
izrađen je projekt uređenja groblja u Neoriću te su započete aktivnosti na uređenju, uređena je staza u groblju na Zlopolju, plato i 
staza u groblju u Donjem Muću te javna površina kod groblja u Gornjem Muću.  
 

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 i Petar Pan koji skrbe po 25 djece koji su u sastavu dječjeg vrtića Cvrčak, Solin. Vezano za školsko obrazovanje, 
redovito se stipendiraju izvrsni studenti kao i svake godine te je sufinanciran prijevoz za sve studente.Za osnovnoškolce kao i do 
sada Općina je osigurala poklon bonove. Od značajnijih projekata u području kulture sufinancirana je međunarodna smotra folklora 
„Stara je škrinja otvorena“. Uz sufinanciranje Ministarstva kulture izvršene su arheološke istražne radne na lokalitetu „Brečevo“ u 
Bračeviću te su nastavljena istraživanja na lokalitetu „Dobreć“ u Gornjem Muću. U izvještajnom razdoblju izrađena je studija 
izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projekt 'REVITALIZACIJA BROWNFIELD OBJEKTA U MUĆU'  te projektni prijedlog. 
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Projekt je prijavljen na poziv KK.06.2.2.12-Inačica 4, (obnova bownfield lokacija) te po navedenom projektu najveći mogući iznost 
sufinanciranja iznosi 4,5 mil.te se uskoro očekuje i Odluka. 
 

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. U razdoblju od 01.07. do 31.12. zaprimili smo 18 zahtjeva za isplatu pomoći za novorođeno dijete (š to je u 
protekloj godini ukupno 35 novorođene djece) te 45 zahtjeva za jednokratnu pomoć. 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. 
Kroz projekt „MiUspjetiĆemo“ 15 žena skrbi o 75 korisnika, moram napomenuti da je za navedenom uslugom i potražnja te na 
rezervnoj listi za sada imamo još 5 osoba u čekanju. 

6. Vatrogastvo 

Redovno je financiran rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva Muć, sukladno Zakonu o vatrogastvu. Osigurana su i dodatna sredstva 
za rad 4 sezonska vatrogasca za pojačanu intervenciju od 01.06. za četiri mjeseca. 
                                                                                                                 
Klasa:   021-05/20-01/01                                                                                                                          Predsjednica Općinskog vijeća 

Urbroj:  2180/02-01-20-5                                                                                                                                         Općine Muć 

Donji Muć, 12. ožujka 2020.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 svojoj 11. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donosi 
 

Izvješće o stanju zaštite od požara 
na području OPĆINI MUĆ u 2019. 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). 
 
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. Gustoća 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. Za novi vatrogasni dom ishođena je Građevinska dozvola te je gradnja istog prijavljena na mjeru 7.4. Eu 
fonda.  
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 
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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 2019. godine DVD- Muć dostavilo je izviješće o svom radu. Prema dostavljenom izviješću 
tijekom 2019. godine, pored redovne djelatnosti, društvo je obavljalo i niz drugih preventivnih aktivnosti u suradnji sa Općinom Muć. 
Upravni odbor društva sastao se 7 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 su:2 član položila 
osnovni ispit za vatrogasce.  
 
Tijekom ljetne sezone organiziran je smjenski rad sa po 2 vatrogasca u smjeni. 
 
Tijekom 2019.g. bilo je 66. registriranih intervencija na području Općine: 
-Na požarima je sudjelovalo 115 vatrogasaca, koji su ukupno utrošili 970 sati. Vozila su 66 puta izlazila na intervenciju. Na 
intervencijama je utrošeno 94.000,00 kn. Izgorjela površina obuhvaća 370.000 m2. 
-   Na tehničkim intervencijama-ispumpavanja vode sudjelovalo je ukupno 79 vatrogasaca, ukupno je izlazilo 13 vozila te je utrošeno 
49 sati.  
-    Na prometne nezgode izišlo je ukupno 6 vatrogasaca, ukupno su izišla 4 vozila te je utrošeno ukupno 24 sati. 
-    Na ostalim intervencijama sudjelovalo je ukupno 26 vatrogasaca, vozila su izišla 9 puta te je utrošeno 54 sati. 
 
Općina Muć je u 2019. godini za financiranje djelatnosti DVD Muć iz proračuna izdvojila i uplatila na račun istog sredstva u iznosu od 
400.000,00 kn. 
  
6. Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2019. 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.  
 
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. 
 
Klasa:   021-05/20-01/01                                                                                                                          Predsjednica Općinskog vijeća 
Urbroj:  2180/02-01-20-6                                                                                                                                         Općine Muć 
Donji Muć, 12. ožujka 2020.godine                                                                                                                         Jelena Grgić 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 29. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/15, 05/15), Općinsko vijeće Općine Muć na 11. 
sjednici održanoj dana 12. ožujka 2020. godine donosi 
 

IZVJEŠĆE O RADU DAVATELJA JAVNE USLUGE 
SAKUPLJANJA OTPADA ZA 2019. GODINU 

 

1. Usvaja se izvješće o radu davatelja javne usluge sakupljanja otpada za 2019. godinu.  
2. Ovo Izvješće stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Muć. 

 
Klasa:   021-05/20-01/01                                                                                                                          Predsjednica Općinskog vijeća 
Urbroj:  2180/02-01-20-7                                                                                                                                         Općine Muć 
Donji Muć, 12. ožujka 2020.godine                                                                                                                         Jelena Grgić 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 29. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/15, 05/15), Općinsko vijeće Općine Muć na 11. 
sjednici održanoj dana 12. ožujka 2020. godine donosi 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 
OPĆINE MUĆ ZA 2019. GODINU 

 

1. Usvaja se izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Muć za 2019. godinu.  
2. Ovo Izvješće stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Muć. 

 
Klasa:   021-05/20-01/01                                                                                                                          Predsjednica Općinskog vijeća 
Urbroj:  2180/02-01-20-8                                                                                                                                         Općine Muć 
Donji Muć, 12. ožujka 2020.godine                                                                                                                         Jelena Grgić 
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Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17) i čl. 29. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine 
Muć,br. 03/13 i 05/13), Općinsko vijeće Općine Muć na 11. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2020.godine, donosi 
 

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN 
davanja koncesija na području Općine Muć za razdoblje od 2020. do 2022. godine 

 
Članak 1. 

Donosi se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Muć za razdoblje od 2020. do 2022.godine (u 
daljnjem tekstu: Srednjoročni plan). 
 

Članak 2. 

Općina Muć u razdoblju od 2020. do 2022. godine planira dati slijedeće koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti: 
 
Koncesija za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Muć: 
- planirani broj koncesija: dvije (2) koncesije, 
- rok na koji se koncesija planira dati: četiri (4) godine, 
- procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 1.000,00 kuna, 
- planirani prihod od koncesije: 8.000,00 kuna, 
- planirani rashodi za koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije, 
- pravna osnova za davanje koncesije:  
- Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18), 
- Zakona o koncesijama („Narodne novine“,broj 69/17), 
- Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć,br. 04/13,04/14), 
 
Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Muć: 
- planirani broj koncesija: jedna (1) koncesija, 
- rok na koji se koncesija planira dati: četiri (4) godina, 
- procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 100,00 kuna, 
- planirani prihod od koncesije: 400,00 kuna, 
- planirani rashodi za koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije, 
- pravna osnova za davanje koncesije:  
- Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18), 
- Zakona o koncesijama („Narodne novine“,broj 69/17), 
- Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć,br. 04/13,04/14). 
 

Članak 3. 

Ovaj Srednjoročni plan dostavlja se Ministarstvu financija Republike Hrvatske, a Općinski načelnik se ovlašćuje na provedbu istog.   
 

Članak 4. 

Ovaj Srednjoročni plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Muć“. 
 

Klasa:   021-05/20-01/01                                                                                                                          Predsjednica Općinskog vijeća 
Urbroj:  2180/02-01-20-9                                                                                                                                         Općine Muć 
Donji Muć, 12. ožujka 2020.godine                                                                                                                         Jelena Grgić 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17) i čl. 29. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine 
Muć,br. 03/13 i 05/13), Općinsko vijeće Općine Muć na 11. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2020.godine, donosi 
 

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA 
na području Općine Muć za 2020. godinu 

 
Članak 1. 

Utvrđuje se Godišnji plan davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za 2020. godinu (dalje: Plan koncesija) na području 
Općine Muć koji sadrži vrstu koncesija, broj koncesija, rok na koji se pojedine koncesije planiraju dati, planiranu godišnju naknada za 
pojedinu koncesiju, te pravnu osnovu za davanje koncesije. 
 

Članak 2. 

U skladu s utvrđenim ustrojem komunalnog gospodarstva i važećim ugovorima o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju 
ugovora o koncesiji utvrđuje se Plan koncesija kako slijedi:  
 

1. KONCESIJA ZA CRPLJENJE, ODVOZ I ZBRINJAVANJE FEKALIJA IZ SEPTIČKIH, SABIRNIH I CRNIH JAMA NA 
PODRUČJU OPĆINE MUĆ 

- planirani broj koncesija: dvije (2) 
- rok davanja koncesije: 4 godine 
- planirana godišnja naknada za koncesiju: 1.000,00 kuna 
- godina davanja koncesija:  2020.  

 
2. KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE MUĆ 

- planirani broj koncesija: jedna (1) 
- rok davanja koncesije: 4 godine 
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- planirana godišnja naknada za koncesiju: 100,00 kuna 
- godina davanja koncesije: 2020.  

Članak 3. 

Pravni temelj za davanje koncesije: Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18), Zakon o 
koncesijama („Narodne Novine“ broj 69/17). 

Članak 4. 

Ovaj Godišnji plan dostavlja se Ministarstvu financija Republike Hrvatske, a Općinski načelnik se ovlašćuje na provedbu istog.   
 

Članak 5. 

Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Muć“. 
 
Klasa:   021-05/20-01/01                                                                                                                          Predsjednica Općinskog vijeća 
Urbroj:  2180/02-01-20-10                                                                                                                                         Općine Muć 
Donji Muć, 12. ožujka 2020.godine                                                                                                                           Jelena Grgić 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 03/13 i 5/13), Općinsko vijeće na 11. sjednici 
održanoj dana 12. ožujka 2020. godine donosi: 

ZAKLJUČAK 
u svezi zamolbe za smanjenje komunalnog doprinosa  

P.T.O. Mamić-Split 
 

1. Udovoljava se zamolbi  Poljoprivredno-trgovačkog obrta Mamić-Split za smanjenje komunalnog doprinosa po Rješenju 
Klasa: UP/I-363-05/17-01/10, Urbroj: 2180/02-03-17-2 od 07.03.2017. godine u iznosu od 25% sukladno članku 8. Odluke o 
komunalnom doprinosu. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku Općine Muć“. 
 

Klasa:   021-05/20-01/01                                                                                                                          Predsjednica Općinskog vijeća 
Urbroj:  2180/02-01-20-11                                                                                                                                         Općine Muć 
Donji Muć, 12. ožujka 2020.godine                                                                                                                          Jelena Grgić 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 03/13 i 5/13), Općinsko vijeće na 11. sjednici 
održanoj dana 12. ožujka 2020. godine donosi: 

ZAKLJUČAK 
u svezi zamolbe za smanjenje komunalnog doprinosa  

Draco d.o.o. Solin 
 

1. Ne udovoljava se zahtjevu firme Draco d.o.o. Solin za smanjenje komunalnog doprinosa za iznos od 50 % budući da na dan 
donošenja Odluke vijeća nisu ostvareni preduvjeti za izdavanje Rješenje o komunalnom doprinosu. 

2. Nakon što se ostvare preduvjeti za izdavanje Rješenja o komunalnom doprinosu Općina Muć će kod izračuna visine 
komunalnog doprinosa primijeniti popuste utvrđene Odlukom o komunalnom doprinosu. 

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku Općine Muć“. 
 
Klasa:   021-05/20-01/01                                                                                                                          Predsjednica Općinskog vijeća 
Urbroj:  2180/02-01-20-12                                                                                                                                         Općine Muć 
Donji Muć, 12. ožujka 2020.godine                                                                                                                          Jelena Grgić 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 29. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj: 03/2013 i 05/2013) te članka 3. Odluke o uvjetima, 
načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj: 06/2014), Općinsko 
vijeće Općine Muć na 11. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2020. godine donijelo je 

ODLUKU  
O PRODAJI  NEKRETNINE U K.O. GIZDAVAC 

 
Članak 1. 

Donosi se odluka o prodaji nekretnine označene kao čest. zem. 1548/16 k.o. Gizdavac, u površini od 4176 m2, prema priloženoj 
kopiji plana. 
 
Određuje se prodaja čest. zem. 1548/16 k.o. Gizdavac u površini do ukupno 4176 m2 s početnom cijenom koja će biti utvrđena od 
strane ovlaštenog sudskog procjenitelja. 

 
Članak 2. 

Ovlašćuje se Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Muć da raspiše i provede natječaj za 
prodaju nekretnine opisane u članku 1. ove Odluke. 
 
Ovlašćuje se Povjerenstvo iz stavka 1. da temeljem sačinjenog Zapisnika o provedenom natječaju i svojeg prijedloga donese Odluku 
o utvrđivanju najpovoljnije ponude i zaključenju ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem. 
  
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Muć da temeljem Odluke Povjerenstva o utvrđivanju najpovoljnije ponude i zaključenju 
ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem zaključi ugovor o kupoprodaji nekretnine s najpovoljnijim ponuditeljem.  
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Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Muć. 
 
Klasa:   021-05/20-01/01                                                                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća 
Urbroj:  2180/02-01-20-13                                                                                                                                         Općine Muć 
Donji Muć, 12. ožujka 2020.godine                                                                                                                           Jelena Grgić 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 03/13 i 5/13), Općinsko vijeće na 11. sjednici 
održanoj dana 12. ožujka 2020. godine donosi: 

ZAKLJUČAK 
o kompenziranju visine ulaganja sa naplatom zakupnine  

Zagora Avanture d.o.o. Solin 

 
1. Priznaje se ulaganje u iznosu od 54.000,00 kuna društvu Zagora Avanture d.o.o. Solin u poslovni prostor u Donjem Ogorju, 

u prizemlju zgrade Društvenog doma sa kojim je Općina Muć sklopila Ugovor o zakupu poslovnog prostora.  
2. Ovlašćuje se načelnik Općine Muć da zaključi Izjavu o kompenzaciji sa društvom Zagora Avanture d.o.o. Solin na način da 

se priznata visina ulaganja kompenzira sa naplatom zakupnine. 
3. Međusobna izvršavanja dospjelih obveza s osnove priznatih ulaganja i zakupnine podmirivati će se krajem tekuće godine. 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Muć". 

 
Klasa:   021-05/20-01/01                                                                                                                          Predsjednica Općinskog vijeća 
Urbroj:  2180/02-01-20-14                                                                                                                                         Općine Muć 
Donji Muć, 12. ožujka 2020.godine                                                                                                                          Jelena Grgić 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 29. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj: 03/2013 i 05/2013) te članka 3. Odluke o uvjetima, 
načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj: 06/2014), Općinsko 
vijeće Općine Muć na 11. sjednici održanoj dana 12. ožujka  2020. godine donijelo je 

ODLUKU  
O PRODAJI  NEKRETNINE U K.O. GIZDAVAC 

 
Članak 1. 

Donosi se odluka o prodaji nekretnine označene kao čest. zem. 1548/18 k.o. Gizdavac, u površini od 3577 m2, prema priloženoj 
kopiji plana. 
 
Određuje se prodaja čest. zem. 1548/18 k.o. Gizdavac u površini do ukupno 3577 m2 s početnom cijenom koja će biti utvrđena od 
strane ovlaštenog sudskog procjenitelja. 

Članak 2. 

Ovlašćuje se Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Muć da raspiše i provede  natječaj za 
prodaju nekretnine opisane u članku 1. ove Odluke. 
 
Ovlašćuje se Povjerenstvo iz stavka 1. da temeljem sačinjenog Zapisnika o provedenom natječaju i svojeg prijedloga donese Odluku 
o utvrđivanju najpovoljnije ponude i zaključenju ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem. 
  
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Muć da temeljem Odluke Povjerenstva o utvrđivanju najpovoljnije ponude i zaključenju 
ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem zaključi ugovor o kupoprodaji nekretnine s najpovoljnijim ponuditeljem.  
 

 Članak 3.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Muć. 
 
Klasa:   021-05/20-01/01                                                                                                                          Predsjednica Općinskog vijeća 
Urbroj:  2180/02-01-20-15                                                                                                                                         Općine Muć 
Donji Muć, 12. ožujka 2020.godine                                                                                                                           Jelena Grgić 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 03/13 i 5/13), Općinsko vijeće na 11. sjednici 
održanoj dana 12. ožujka 2020. godine donosi: 

ZAKLJUČAK 
u svezi zamolbe gosp. Mate Marasović iz Sutine 

 
1. Udovoljava se zamolbi gosp. Mate Marasović iz Sutine, Sutina-Milina 4 za podmirenje troškova električne energije u iznosu 

od 10.095,08 kuna zbog teške materijalne i zdravstvene situacije. 

2. Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Muć da otpiše dugovanja  koja gosp. Mate Marasović ima prema Općini Muć 
sa osnove komunalne naknade i odvoza komunalnog otpada u ukupnom iznosu od 2.628,80 kuna. 

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Muć". 

 
Klasa:   021-05/20-01/01                                                                                                                          Predsjednica Općinskog vijeća 
Urbroj:  2180/02-01-20-16                                                                                                                                         Općine Muć 
Donji Muć, 12. ožujka 2020.godine                                                                                                                           Jelena Grgić 
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OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i članka 44. Statuta Općine Muć (Službene glasnik Općine Muć 
broj 03/13, 05/13) općinski načelnik Općine Muć donosi sljedeću  
 

ODLUKU o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 
 

Članak 1. 

Goran Podnar, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka u Općini 
Muć. 

Članak 2. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih 
dužnosti, a koja obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka. 
 

Članak 3. 

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su: 
 
 Telefon:   021 652 225 
 Telefax:   021 652 214 
               Mobitel: 091 652 2324 
 E-mail:     opcina-muc@st.t-com.hr, procelnik@muc.hr  

 
Članak 4. 

O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka izvijestiti će se Agencija za zaštitu osobnih podataka u roku od mjesec dana 
od dana donošenja ove Odluke. 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim glasniku Općine Muć i na web stranici Općine Muć: 
www.muc.hr . 
 
KLASA: 032-01/20-01/01                                                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-02-20-1                                                                                                                                         Filip Stupalo 
Donji Muć, 10.01.2020. godine 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana 
07.01.2020. godine donosi  

O D L U K U o novčanoj pomoći Župnom uredu Sv. Petra , Muć Gornji 
          

1. Odobrava se isplata na račun Župnog ureda Sv. Petra Ap. Sv. Petra 6, 21203 Gornji Muć, broj: HR1024810001127001120 
u iznosu od 10.000,00 kuna za sufinanciranje elektrifikacije zvonika u Crkvi Sv. Ane u Zelovu. 

2. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe Župnog ureda Sv. Petra Ap. od 19.12.2019. godine. 
3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke. 
4. Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć. 

 

Klasa: 022-05/20-01/1                                                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK 
Ur.broj: 2180/02-02-20-1                                                                                                                                                 Filip Stupalo                                                                     
Donji Muć,  07.01.2020. godine 

Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 I 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana 
10.01.2020. godine donosi  

O D L U K U  o isplati naknade za neiskorišteni godišnji odmor  
       

1. Odobrava se isplata naknade za 24 dana neiskorištenog godišnjeg odmora Juri Prkiću iz Ramljana, Put Vodica 19, OIB: 
94637796221, koji je od 10. Siječnja 2019. Godine do 10. Siječnja 2020. Godine obavljao poslove komunalnog djelatnika u 
Vlastitom pogonu Općine Muć.    

2. Pomoć iz članka 1. Odobrava se temeljem Rješenja o prestanku službe, koje je doneseno 10. Siječnja 2020. Godine od 
strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć, Klasa: UP/I-112-03/19-01/01, Urbroj:2180/02-04-19-5.    

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

 
KLASA: 032-01/20-01/02                                                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-02-20-1                                                                                                                                            Filip Stupalo 
Donji Muć, 10.01.2020. godine 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) te članka 37. Pravilnika o radu 
(„Službeni glasnik Općine Muć“ broj 07/2014) Općinski načelnik Općine Muć dana 11.01.2020. godine donosi slijedeću 

 
O D L U K U o isplati jubilarne nagrade 

             

1. Donosi se odluka o isplati jubilarne nagrade zaposlenici Matiji Duvnjak iz Kaštel Starog, Slavonska 8, za pet godina 
neprekidnog rada u Općini Muć. 

mailto:opcina-muc@st.t-com.hr
mailto:procelnik@muc.hr
http://www.muc.hr/
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2. Visina nagrade iznosi 1.000,00 kuna. 
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: 022-05/20-01/3                                                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK 
Ur.broj: 2180/02-02-20-1                                                                                                                                               Filip Stupalo                                                               
Donji Muć,  11.01.2020. godine 
_________________________________________________________________________________________________________  
Na temelju članka 30. Zakona o vatrogastvu (NN br 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09, 80/10) te članka 44. Statuta Općine 
Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.), Općinski načelnik Općine Muć dana 24.01.2020. godine donosi slijedeću 

 
O D L U K U  o imenovanju zapovijednika DVD-a Muć 

           

1. Bože Delić imenuje se za zapovijednika DVD-a Muć na mandate od četiri godine. 
2. Mandat imenovanom započinje 14.12.2019. godine. 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć. 

 
Klasa: 022-05/20-01/4                                                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK 
Ur.broj: 2180/02-02-20-1                                                                                                                                                Filip Stupalo                                                                   
Donji Muć,  24.01.2020. godine 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.), članka 26. Pravilnika o radu 
(„Službeni glasnik Općine Muć“ broj 07/2014) te članka 16. i 18. Pravilnika o ocjenjivanju i kriterijima za utvrđivanje natprosječnih 
rezultata rada i načinu isplate dodataka za uspješnost u radu djelatnika JUO Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 
02/2011), Općinski načelnik Općine Muć dana 03.02.2020. godine donosi slijedeću 
 

O D L U K U o isplati novčane naknade 
 

1. Donosi se odluka o isplati novčane naknade - dodatka za uspješnost na radu - zaposleniku Šimunu Sedlaru, Put Sedlara 62, 
Ramljane, radi ulaganja izvanrednih napora i posebno zalaganje za uspješno obavljanje radnih zadataka. 
2. Zaposleniku Šimunu Sedlaru isplatit će se naknada iz točke 1. ove Odluke u visini jedne bruto place.  
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: 121-15/20-01/01                                                                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK 
Ur.broj: 2180/02-03-20-1                                                                                                                                               Filip Stupalo                                                                 
Donji Muć,  03.02.2020. godine  
__________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.), članka 26. Pravilnika o radu 
(„Službeni glasnik Općine Muć“ broj 07/2014) te članka 16. i 18. Pravilnika o ocjenjivanju i kriterijima za utvrđivanje natprosječnih 
rezultata rada i načinu isplate dodataka za uspješnost u radu djelatnika JUO Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 
02/2011), Općinski načelnik Općine Muć dana 03.02.2020. godine donosi slijedeću 
 

O D L U K U o isplati novčane naknade 

 
1. Donosi se odluka o isplati novčane naknade - dodatka za uspješnost na radu - zaposlenici Matiji Duvnjak iz Kaštel Starog, 
Slavonska 8, radi ulaganja izvanrednih napora i posebno zalaganje za uspješno obavljanje radnih zadataka. 
2. Zaposleniku Matiji Duvnjak isplatit će se naknada iz točke 1. ove Odluke u visini jedne bruto place.  
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: 121-15/20-01/01                                                                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK 
Ur.broj: 2180/02-03-20-1                                                                                                                                               Filip Stupalo 
Donji Muć,  03.02.2020. godine 
__________________________________________________________________________________________________________
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13 i 05/13.) Općinski načelnik Općine Muć dana 
06.03.2020. godine donosi  

O D L U K U o donaciji 
             

1. Odobrava se donacija Lovačkom društvu “Muć” iz Donjeg Muća, Muć Donji 183, u iznosu od 5.000,00 kn, kojim se financira 
djelovanje udruge u vidu prosijecanja šumskih puteva, izrade hranilišta i pojilišta za divljač te zasijavanje određene površine 
za prehranu divljači. 

2. Donacija iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe Lovačkog društva “Muć”, od 05.03.2020. godine. 
3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke.  
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć. 

 
Klasa: 022-05/20-01/5                                                                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK 
Ur.broj: 2180/02-02-20-1                                                                                                                                                Filip Stupalo                                                          
Donji Muć,  06.03.2020. 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 
28.02.2020. godine donosi sljedeću 

O D L U K U  o novčanoj pomoći Angji Jeličić 
 

1. Angji  Jeličić iz Gornjeg Muća, Vlaka 36, OIB: 36368612630, odobrava se novčana pomoć za podmirenje nužnih troškova 
života (režijskih troškova)  u iznosu od 302,80 kuna.  

2. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zahtjeva Angje Jeličić.   
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: 022-05/20-01/5                                                                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK 
Ur.broj: 2180/02-02-20-1                                                                                                                                                Filip Stupalo 
Donji Muć,  28.02.2020. godine 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Upravitelj Vlastitog pogona dana 02.01.2020. godine donosi      
 

PLAN I PROGRAM RADA VLASTITOG POGONA ZA 2020. GODINU 
(PLAN ZA PERIOD OD 01.01.-31.12.2020.) 

 
Planom i programom rada Vlastitog pogona obuhvaćene su slijedeće djelatnosti: 

1. Održavanje javnih površina na području Općine Muć 
2. Upravljanje i održavanje groblja na području Općine Muć 
3. Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Muć 
4. Rashodi za zaposlene u Vlastitom pogonu  
5. Ostali rashodi redovnog poslovanja/djelatnosti 

 
Sredstva za rad Vlastitog pogona osigurat će se u Odluci o financiranju redovnih i nužnih rashoda i izdataka Općine Muć za razdoblje 
od 01.01. do 31.12.2020.godine, i to iz: 

- grobne naknade - 150.000,00 kn 
- proračuna Općine Muć 622.100,00 kn 
- prihoda pružene usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada  - 600.000,00 kn 

 
1. Održavanje javnih površina na području Općine Muć 

Na poslovima redovitog održavanja javnih površina na području Općine Muć programom je obuhvaćeno održavanje javnih površina 
na području cijele Općine Muć - čišćenje, košenje, uređivanje javnih površina (okoliša crkava na području Općine Muć i zelenih 
površina na području Općine Muć). Sredstva za poslove održavanja javnih površina na području Općine Muć u ukupnom iznosu od 
70.000,00 kn osiguravaju se iz prihoda za posebne namjene. 
 
2. Upravljanje i održavanje groblja na području Općine Muć 

Poslovi upravljanja i održavanja groblja na području Općine Muć – ukupno 14 groblja – obuhvaćaju održavanje i čišćenje groblja. 
Sredstva za poslove upravljanja i održavanja groblja na području Općine Muć u ukupnom iznosu od 120.000,00 kn osiguravaju se iz 
vlastitih prihoda i pomoći. 
 
3. Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Muć  

Poslovi sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Muć obuhvaćaju poslove održavanja čistoće u dijelu koji se 
odnosi na na skupljanje i odvoz komunalnog otpada, a temeljem Odluke o privremenom obavljanju komunalne djelatnosti održavanja 
čistoće na području Općine Muć. Poslove sakupljanja i odvoza komunalnog otpada obavljat će tri komunalna djelatnika – vozača. 
Sredstva za poslove sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Muć u ukupnom iznosu od 589.000,00 kn 
osiguravaju se iz općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći. 
 
4. Rashodi za zaposlene u Vlastitom pogonu 

U Vlastitom pogonu biti će zaposleno ukupno tri komunalna djelatnika. Sredstva za plaće i ostala materijalna prava u ukupnom 
iznosu od 269.100,00 kn osiguravaju se iz vlastitih prihoda.  
 
5. Ostali rashodi redovnog poslovanja/djelatnosti  

Rashodi za opremu, materijal i energiju, zdravstvene i veterinarske usluge, usluge održavanja i registracije prijevoznih sredstava, 
radne i zaštitne odjeće i obuće i slično u ukupnom iznosu od 324.000,00 kn osiguravaju se iz vlastitih prihoda i prihoda za posebne 
namjene.  
 
Ovaj Plan i program objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć. 
 
Klasa: 363-01/20-01/01                                                                                                                 UPRAVITELJ VLASTITOG POGONA          
Urbroj: 2180/02-04-20-1                                                                                                                                      Filip Stupalo 
Donji Muć, 02.01.2020.godine 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

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 10.veljače 2020. godine, donosi 
 

O D L U K U 
početku postupka jednostavne nabave za radove uređenja groblja u Neoriću 
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1.Općina Muć,Donji Muć 254, 21203 Donji Muć,kao javni naručitelj, donosi ovu Odluku o početku postupka jednostavne 

nabave,evidencijski broj, JN-33-20 
2. Predmet nabave su radovi uređenja groblja u Neoriću. Tehnička specifikacija određena je troškovnikom. 
3. Procijenjena vrijednost nabave je 498.000,00 kuna bez pdv-a. 
4. Povjerenstvo za provedbu nabave je Matija Duvnjak, Ana-Marija Jukić, Goran Podnar.  
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:  
PROACTIV d.o.o., Zoranićeva 61, Solin, e-mail: proactiv@proactiv.hr 
PRAVI KUT d.o.o., Mandićeva 30, Split, e-mail: pravi.kut@st.htnet.hr 
HUMINA GRADNJA d.o.o.,Križine 7, Podstrana, e-mail:huminagradnja@net.hr 
6.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Muć. 
 

KLASA:     363-02/20-01/01                                                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ:  2180/02-02-20-1                                                                                                                                           Filip Stupalo 
Donji Muć, 10. veljače  2020. 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-33-20, 
donosim  

ODLUKU 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove uređenja groblja u Neoriću 

 
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 496.544,90 kuna bez pdv-a.,ponudu za radove 
uređenja groblja u Neoriću, evidencijski broj nabave JN-33-20. 
2. Sukladno Odluci o početku postupka jednostavne nabave vrijednosti iz čl.1.ove Odluke od dana 10. veljače 2020., pozivi su 

poslani na tri gospodarska subjekta,od kojih je pristigla jedna ponuda. 
3.Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u provedenom postupku jednostavne nabave, proveli su postupak otvaranja i pregleda 

ponuda,nakon kojeg su predložili donošenje ove Odluke. 
4. Prihvatljiva ponuda ponuditelja  za uređenja groblja u Neoriću, obzirom na kriterije iz ponude, je  

       -  HUMINA GRADNJA d.o.o.,Križine 7,21312 Podstrana u iznosu od 496.544,90 kuna bez pdv-a, a s PDV-om  620.681,25 kuna. 
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. 
6.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Muć. 

 
KLASA:     363-02/20-01/01                                                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ:  2180/02-02-20-1                                                                                                                                           Filip Stupalo 
Donji Muć, 18. veljače 2020. godine 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Izdavač: Općina Muć, Donji Muć 254, 21203 Donji Muć 
Glavni i odgovorni urednik: Općinski načelnik, 
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