
 

 
 

     R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 O P Ć I N A   M U Ć 

 Općinsko vijeće 

Klasa: 024-02/22-01/05 

Urbroj: 2181-33-01-22-2 

Donji Muć, 02. prosinca 2022. godine 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 Sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 02. prosinca 2022. godine s 

početkom u 17,00 sati. 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Miroslav Šolić, Jurica Jurić, Mateo Serdarević, Marijana Bebić, Josipa 

Grubišić, Josip Plazibat, Tihana Marasović, Josip Granić, Miro Moro, 

Zoran Jukić, Jelena Grgić, Ante Katić i  Žana Kerum 

 

OSTALI NAZOČNI: Filip Stupalo-načelnik Općine Muć i Goran Podnar-pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela općine Muć  

 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Miroslav Šolić te utvrđuje nazočnost svih 

vijećnika Općinskog vijeća Općine Muć za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje. Predsjednik 

poziva nazočne da minutom šutnje odaju počast poginulim u Domovinskom ratu. Nakon odavanja 

počasti predsjednik Općinskog vijeća predlaže dnevni reda kao u pozivu. Nakon provedene rasprave 

jednoglasno se prihvaća predloženi dnevni red te glasi:  

 

D N E V N I   R E D 

 

• verifikacija zapisnika sa 8. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 

• verifikacija zapisnika sa 9. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 

 

1. Vijećnička pitanja 

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2022. godinu (Izvjestitelj: 

načelnik Općine Muć) 

3. Prijedlog Proračuna Općine Muć za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Muć za 2023. godinu (Izvjestitelj: načelnik 

Općine Muć) 

5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova općinskog 

vijeća izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2023. godinu 

(Izvjestitelj: predsjednik Općinskog vijeća) 

6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Muć za 2022. godinu (Izvjestitelj: načelnik 

Općine Muć) 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Muć za 2022. 

godinu (Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

8. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Muć za 2023. godinu (Izvjestitelj: pročelnik 

JUO Općine Muć) 



9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne skrbi na području Općine 

Muć (Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

10. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Muć za 2022. godinu (Izvjestitelj: 

pročelnik JUO Općine Muć) 

11. Godišnji plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Muć za 2023. godinu s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć). 

 

Nakon prihvaćanja dnevnog reda, a prije glasovanja o verifikaciji zapisnika sa 8. sjednice općinskog 

vijeća Općine, predsjednik općinskog vijeća Općine Muć izjavljuje da ima primjedbe na zapisnik sa 8. 

sjednice koji se mora uputiti na doradu budući nije sastavljen sukladno Poslovniku Općine Muć, koji 

nalaže da zapisnik mora biti sažet, kratak i bez ulaženja u širinu. G. Miro Moro predlaže da se zapisnik 

prihvati u predloženom obliku nakon čega je predsjednik vijeća zatražio stanku od 15 minuta. Nakon 

stanke se pristupilo glasanju za prijedlog predsjednika vijeća gdje je 7 glasova bilo „za“, a 6 glasova 

„protiv“. Po završenom glasovanja o prijedlogu predsjednika vijeća vijećnici Josip Granić, Miro Moro 

i Ante Katić upućuju uvrede predsjedniku vijeća koji im na upućene uvrede izriče opomene nakon 

čega svi vijećnici Domovinskog pokreta napuštaju sjednicu vijeća.  

 

Ad.1. 

 Vijećnička pitanja 

 

 Gosp. Jurica Jurić pita načelnika hoće li se moć zavarit rukohvat na školi na Vlaci? Načelnik 

odgovara g. Jurici Juriću da se ravnateljica škole javi općini koja će riješit problem sa rukohvatom.   

 

Ad.2.   Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo koji je 

upoznao nazočne sa prijedlogom Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2022. 

godinu. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova "za" donosi se: 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za razdoblje 

od 01. srpnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine 

 

 

1. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2022. godinu. 

2. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Muć za 2022. godinu. 

3. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

Općini Muć za 2022. godinu. 

4. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju plana Programa javnih potreba u športu i kulturi 

Općine Muć u 2022. godini. 

5. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa socijalnih potreba na području Općine 

Muć u 2022. godini. 

6. Usvaja se Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, 

školskom i visokom obrazovanju Općine Muć u 2022. godini. 

7. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju programa korištenja sredstava ostvarenih prihoda 

od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2022. godini. 

8. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava naknade za 

eksploataciju mineralnih sirovina u 2022. godini. 

9. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 

2022. godinu. 

10. Usvaja se Polugodišnji izvještaj programa organiziranja i provođenja, zaštite i spašavanja 

2022. godine. 

11. Ovaj Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2022. godinu sa 

Programima koji su sastavni dio Proračuna stupaju na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom glasniku Općine Muć“. 

 

 



 

 

 

Ad.3. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo koji je 

upoznao nazočne sa prijedlogom proračuna Općine Muć za 2023. godinu. Načelnik kaže da se 

proračunom planiraju minimalno četiri kapitalna projekta među kojima su: nogostup u Gornjem Muću 

i mrtvačnica u Ogorju. Načelnik nadalje kaže da će se i nadalje nastaviti sa izdvajanjem većeg novca 

za školstvo odnosno obrazovanje, da će se radit na uštedama pri čemu se neće ići u velike financijske 

iskorake, da će se nastojat većina toga financirati iz EU fondova i državnih institucija. Načelnik još 

kaže da se neće zaboraviti i mali ljudi sa mjerama socijalne politike koju Općina provodi. Načelnik još 

kaže da se proračunom izdvojilo 150.000,00 kuna za obnovu spomenika na Radači, a koja obnova će 

biti na prijedlog vijećnika HSP-a i HDZ-a te u suradnji sa pripadnicima domovinskog rata. Nakon 

provedene rasprave sa 7 glasova "za" donosi se: 

 

Proračun Općine Muć za 2023. godinu 

sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu 

 

1. Donosi se Proračun općine Muć za 2023. godinu u iznosu od 2.499.600,54 EUR kuna sa 

projekcijama za 2024. i 2025. godinu. 

2. Donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Muć za 

2023. godinu. 

3. Donosi se Program održavanja  komunalne infrastrukture u Općini Muć za 2023. godinu. 

4. Donosi se Program javnih potreba u športu i kulturi Općine Muć u 2023. godini. 

5. Donosi se Program socijalnih potreba na području Općine Muć u 2023. godini. 

6. Donosi se Program javnih potreba u predškolskom odgoju, školskom i visokom obrazovanju 

Općine Muć u 2023. godini. 

7. Donosi se Program korištenja sredstava ostvarenih prihoda od naknada za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u 2023. godini. 

8. Donosi se Program utroška sredstava naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2023. 

godini. 

9. Donosi se Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu. 

10. Donosi se Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja za 2023. godinu. 

11. Donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Muć za 2023. godinu. 

12. Donosi se Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog 

vijeća izabranih sa lista grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2023. godinu. 

13. Donosi se Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnog razdoblja u proračunu Općine 

Muć u razdoblju 2023. – 2025. godine. 

14. Ovaj Proračun Općine Muć za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu, te 

Programima koji su sastavni dio Proračuna stupaju na snagu osmog dana od dana objave u 

«Službenom glasniku Općine Muć», a primjenjuju se od 01. siječnja 2023. godine. 

 

Ad.4.  

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo koji je 

upoznao nazočne s obvezom donošenja Odluke o izvršavanju Proračuna općine Muć za 2023. godinu. 

Načelnik kaže da je navedena Odluka sastavni dio proračuna i donosi se svake godine prilikom 

usvajanja proračuna. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova "za" donosi se: 

 

ODLUKA 

o izvršavanju Proračuna Općine Muć za 2023. godinu 

 

1. Donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Muć za 2023. godinu. 

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

a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine. 

 



Ad.5. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć koji je upoznao nazočne sa 

prijedlogom Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća 

izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2023. godinu. Nakon provedene 

rasprave sa 7 glasova "za" donosi se: 

 

ODLUKA 

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća  

izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2022. godinu 

 

1. Donosi se Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog 

vijeća izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2023. godinu. 

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

a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine. 

 

Ad.6. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć koji je upoznao nazočne sa 

prijedlogom I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Muć za 2022. godinu. Nakon provedene rasprave 

sa 7 glasova "za" donosi se: 

 

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Muć za 2022. godinu 

 

1. Donosi se I. Izmjena i dopuna Proračun općine Muć za 2022. godinu u iznosu od 

25.680.596,38 kuna. 

2. Donosi se I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Općini Muć za 2022. godinu. 

3. Donosi se I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Muć 

za 2022. godinu. 

4. Donosi se I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu i kulturi Općine Muć u 2022. 

godini. 

5. Donosi se I. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba na području Općine Muć u 2022. 

godini. 

6. Donosi se I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školskom i 

visokom obrazovanju Općine Muć u 2022. godini. 

7. Donosi se I. Izmjena i dopuna programa organiziranja i provođenja, zaštite i spašavanja 2022. 

godine. 

8. Ove I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Muć za 2022. godinu, te Programi koji su sastavni 

dio Proračuna stupaju na snagu prvog dana od dana objave u  „Službenom glasniku Općine 

Muć.“ 

 

Ad.7. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć koji je upoznao nazočne sa 

prijedlogom Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Muć za 2022. godinu. 

Nakon provedene rasprave sa 7 glasova "za" donosi se: 

 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE 

o izvršavanju Proračuna Općine MUĆ za 2022. godinu 

 

Članak 1. 

Članak 14. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Muć za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine 

Muć“ broj 05/21) mijenja se i glasi:  

 

„ Općina se može dugoročno zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira 

za namjene i uz uvjete u skladu s propisima.  

 



Dugoročno zaduženje Općine 2022. godine po osnovi kreditnog zaduženja ugovorenog 2021. godine 

iznosit će 2.699.655,12 kuna glavnice, a ukupni očekivani iznos obveza po osnovi glavnice istog 

kreditnog zaduženja na kraju 2022. godine iznosit će 0,00 kuna. (Općina Muć je u Proračunu za 2022. 

godinu planirala završetak realizacije kapitalnog projekta, K000045-Revitalizacija Brownfield 

objekta u Muću, ukupne vrijednosti  9.199.755,00 kuna. Dio u iznosu od 4.494.979,24 kuna Općina 

Muć je osigurala iz bespovratnih sredstava EU-Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Za 

osiguranje  realizacije navedene investicije Općina Muć je u Proračunu za 2021. godinu planirala i 

zaduživanje iznosu od 4.000.000,00 kuna sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o 

postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave. Kako je kasnila realizacija navedenog projekta i kako povlačenje sredstava vršimo po 

ispostavljenim privremenim situacijama izvođača, tako planirani iznos u 2021. godini nismo uspjeli 

izrealizirati.) 

 

Kratkoročno zaduženje Općine u 2022. godini planira se u iznosu od 400.000,00 kn (kredit iz 

državnog proračuna-planirana nedostajuća sredstava za povrat poreza na dohodak građanima -uputa 

ministarstva o knjiženju istih). 

 

Ukupna godišnja obveza Općine Muć  može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja 

prethodi godini u kojoj se zadužuje. Navedeno ograničenje ne odnosi se na projekte koji se 

sufinanciraju iz pretpristupnih programa i fondova Europske unije i na projekte iz područja 

unapređenja energetske učinkovitosti. 

 

Ugovor o zaduživanju sklopio je načelnik u 2021. godini na osnovu donesenog Proračuna, po 

dobivanju  suglasnosti Vlade Republike  Hrvatske, odnosno ministra financija.“ 

 

Članak 2. 

Sve ostale odredbe Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Muć za 2022. godinu („Službeni glasnik 

Općine Muć“ broj  05/21) ostaju na snazi.  

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u  Službenom glasniku Općine Muć. 

 

Ad.8. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnik JUO Općine Muć g. Goran Podnar koji je 

upoznao nazočne sa zakonskom obvezom donošenja Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Muć za 2023. godinu. Pročelnik kaže da je predmetni Plan potrebno donijeti do kraja 2022. godine. 

Nakon provedene rasprave sa 7 glasova "za" donosi se: 

 

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu  

Općine Muć za 2023. godinu 

 

1. Donosi se Plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine Muć za 2023. godinu. 

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

 

Ad.9. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnik JUO Općine Muć g. Goran Podnar koji je 

upoznao nazočne sa prijedlogom 9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne 

skrbi na području Općine Muć. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova "za" donosi se: 

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

O PRAVIMA IZ SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE MUĆ 

 

Članak 1. 

U Odluci o pravima iz socijalne skrbi na području Općine Muć (“Službeni glasnik Općine Muć” broj: 

04/21):  



 

Članak 2. mijenja se i glasi:” Prava iz socijalne skrbi propisana ovom odlukom osiguravaju se 

hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Općine Muć, strancima sa stalnim 

boravkom i dugotrajnim boravištem na području Općine Muć te osobama bez državljanstva s 

privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem na području Općine Muć.” 

 

Članak 4. mijenja se i glasi:” Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili 

obitelji pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi odnosno korisnicima zajamčene 

minimalne naknade osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga 

smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata 

usluga smještaja u kriznim situacijama. 

 

Troškovi stanovanja u smislu ove odluke i odredaba Zakona o socijalnoj skrbi odnose se na 

najamninu, komunalnu naknadu, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog 

radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade. 

 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja mogu ostvariti isključivo korisnici kojima je od Centra za 

socijalnu skrb izdano Rješenje o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu.” 

 

Članak 5. mijenja se i glasi: ”Pomoć za podmirenje troškova stanovanja priznaje se u visini od 

najmanje 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu. 

 

Ako su troškovi stanovanja manji od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za 

troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja. 

 

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na taj način 

da Općina Muć djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja 

je izvršila uslugu.” 

 

Članak 7. mijenja se i glasi: “Korisniku pomoći za podmirenje troškova stanovanja koji se odnosi na 

troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna.” 

 

Članak 8. stavak 3. mijenja se i glasi: “ Jednokratna pomoć može se ostvariti u proračunskoj godini u 

iznosu od najviše pet osnovica iz članka 27. stavka 2. Zakona za samca umanjene za 50%, odnosno 

sedam osnovica iz članka 27. stavka 2. Zakona za kućanstvo umanjene za 50%. 

 

Članak 2. 

U ostalom dijelu Odluka o pravima iz socijalne skrbi na području Općine Muć (“Službeni glasnik 

Općine Muć” broj: 04/21) ostaje neizmijenjena. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć, a stupa na snagu osmog dana od dana 

objave. 

 

Ad.10. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnik JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji 

je upoznao nazočne sa Analizom stanja sustava civilne zaštite na području općine Muć u 2022. godini 

a za koju je propisana obveza usvajanja do kraja 2022. godine. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova 

"za" donosi se: 

Analiza stanja sustava Civilne zaštite na 

području Općine Muć za 2022. godinu 

 

1. Usvaja se Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Muć za 2022. godinu. 

2. Ova Analiza stanja sustava Civilne zaštite stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom glasniku Općine Muć“. 



 

Ad.11. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnik JUO Općine Muć g. Goran Podnar koji je 

upoznao nazočne sa Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Muć za 

2023. godinu sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Za navedeni Godišnji plan propisana 

je obveza usvajanja do kraja 2022. godine. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova "za" donosi se: 

 

Godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Muć s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

 

1. Donosi se Godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Muć s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 

2. Ovaj Godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom glasniku Općine Muć“. 

 

 

Budući da su sve točke dnevnog reda iscrpljene, predsjednik Općinskog vijeća zaključuje 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Muć u 18,50 sati. 

 

 

 

    Zapisnik vodio: 

Predsjednik općinskog vijeća 

    Goran Podnar                               Općine Muć 

 

        _______________________ 

            Miroslav Šolić 


