
 

 
 

     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: 021-05/20-01/06 
URBROJ: 2180/02-01-20-2 
Donji Muć, 18. prosinca 2020. godine 
 

 

Z A P I S N I K 
 

 

 Sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 18. prosinca 2020. godine s 

početkom u 17,00 sati. 
 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Jelena Grgić, Ankica Krolo, Marko Piplica, Josipa Grubišić, Ante 

Katić, Tea Stričević, Ante Karin, Stipe Didić ,Zoran Stričević i Jurica 

Jurić  
 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Josip Granić, Stipe Sarić, i Ante Jelavić-Šako 
 

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

Jedinstvenog upravnog odjela općine Muć i Matija Duvnjak-viši 

referent za rač. financijske poslove 
 

Sjednicom predsjedava predsjednica Općinskog vijeća gđa. Jelena Grgić te utvrđuje nazočnost 

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

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

odavanja počasti predsjednica Općinskog vijeća predlaže dopunu dnevnog reda točkama: "Prijedlog 

Odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika Općine Muć", 

"Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Muć" i "Prijedlog Odluke o zaduženju Općine Muć za 

projekt "Revitalizacija Brownfield objekta u Muću" ". Nakon provedene rasprave jednoglasno se 

prihvaća predloženi dnevni red sa dopunama te glasi:  
 

 

D N E V N I   R E D 

 

 - verifikacija zapisnika sa 15. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 
 

1. Vijećnička pitanja 
2. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Muć za 2020. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć i Matija Duvnjak-viši ref. za rač.fin.poslove) 

3. Prijedlog Odluke o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade i 

naknade za odvoz komunalnog otpada 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 
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5. Prijedlog Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja 

(Izvjestitelj: načelnik i pročelnik JUO Općine Muć) 
6. Prijedlog Analize stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Muć za 2020. godinu 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

7. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Muć s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

8. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

9. Prijedlog Odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika 

Općine Muć 
(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć i pročelnik JUO Općine Muć) 

10. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Muć 
(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć i pročelnik JUO Općine Muć) 

11. Prijedlog Odluke o zaduženju Općine Muć za projekt "Revitalizacija Brownfield objekta u 

Muću" referentni broj KK.06.2.2.12.0005 
(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

 

 

Jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć, te se prelazi 

na točke dnevnog reda. 
 
Ad.1. 
 Vijećnička pitanja 
 

 Gosp. Jurica Jurić pita što je sa radovima na "Bratskoj kući" u Sutini ? Načelnik kaže da će se 

radovi nastaviti odmah iza Nove Godine. 
 

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

Matija Duvnjak-viši referent za rač. financ. poslove koji su upoznali nazočne sa prijedlogom III 

Izmjena i dopuna Proračuna Općine Muć za 2020. godinu. Gosp. Zoran Stričević kaže da se nije 

trebala umanjivati  stavka za održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva jer imamo dosta cesta i 

puteva (Sutina-Draga i dr.) koje smo trebali napraviti a nismo a tu žive mlade obitelji. Mišljenja je da 

bi prioritet u izgradnji i održavanju cesta trebale imati ceste gdje ljudi žive, a tek onda da se probijaju 

ceste u brda, planine i sl. Načelnik kaže da Općina Muć ima cca 200 zaseoka i teško je svima 

udovoljiti jer svatko misli da je njegov put najpotrebniji. Kaže da smo u ovoj godini došli do faze 

iskoristivosti te da je najviše sredstava otišlo u put prema Moseću te za put u starom selu Crivac. Kroz 

slijedeću godinu rješavati će se putevi za Bebiće, Smolčiće, do škole Crivac te ostali prioritetni putevi. 

Kaže da su na terenu veliki pritisci i teško je svima udovoljiti. Nakon provedene rasprave jednoglasno 

se donose: 
 

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Muć za 2020. godinu 
 

1. Donosi se III. Izmjena i dopuna Proračun općine Muć za 2020. godinu u iznosu od  
13.799.183,00 kuna. 

2. Donosi se III. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Muć za 2020. godinu. 

3. Donosi se III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u Općini Muć za 2020. godinu. 
4. Donosi se III. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Muć 

za 2020. godinu. 
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5. Donosi se III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu i kulturi Općine Muć u 

2020. godini. 

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

visokom  obrazovanju Općine Muć u 2020. godini. 
7. Donosi se III. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba na području Općine Muć u 2020. 

godini. 
8. Donosi se III. Izmjena i dopuna  Programa korištenja sredstava ostvarenih prihoda od naknada 

za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2020. godini. 

9. Ove  III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Muć za 2020. godinu, te Programi koji su 

sastavni dio Proračuna stupaju na snagu prvog 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 Odluke o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja komunalne 

naknade i naknade za odvoz komunalnog otpada subjektima na području Općine Muć kojima je 

zabranjen rad Odlukom Stožera civilne zaštite RH. Načelnik kaže da je svojom Odlukom navedene 

subjekte oslobodio i plaćanja zakupa poslovnog prostora. Nakon provedene rasprave jednoglasno se 

donosi: 
 

ODLUKA 

o privremenom oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade 

i naknade za odvoz komunalnog otpada 

 

1. Ovom se Odlukom privremeno oslobađaju od obveze plaćanja komunalne naknade i naknade 

za odvoz komunalnog otpada obveznici kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike 

Hrvatske Klasa: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-235 od 27. studenog 2020. godine 

u potpunosti zabranjen rad uslijed epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane SARS-CoV-2 

virusom, za razdoblju od 01. prosinca 2020. godine do ukidanja Odluke o zabrani.  

2. Obveznik plaćanja komunalne naknade i naknade za odvoz komunalnog otpada dužan je 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Muć, uputiti pismeni zahtjev u kojem traži 

oslobođenje sukladno ovoj Odluci. 

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

 

Ad.4. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnik JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji 

je upoznao nazočne o inspekcijskom nadzoru Ministarstva pravosuđa i uprave RH po kojem je 

utvrđena neusklađenost Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Općine Muć sa Zakonom o 

komunalnom gospodarstvu te je istu potrebno uskladiti. Nakon provedene rasprave jednoglasno se 

donosi: 
 

ODLUKA 

o izmjenama i dopunama Odluke 

o osnivanju Vlastitog pogona 

 

1. Članak 4. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Općine Muć, (“Službeni glasnik Općine Muć” 

broj 10/14), mijenja se i sada glasi: 

“Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona. 

Upravitelja Vlastitog pogona imenuje i razrješava  načelnik Općine Muć. 

Upravitelj Vlastitog pogona kao organizacijske jedinice Jedinstvenog upravnog odjela je 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 
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Upravitelj Vlastitog pogona organizira i vodi rad Vlastitog pogona, odgovara načelniku 

Općine Muć za materijalno i financijsko poslovanje Vlastitog pogona i za zakonitost rada 

Vlastitog pogona. 

Upravitelj Vlastitog pogona na temelju ovlasti načelnika Općine Muć sklapa ugovore s drugim 

fizičkim i pravnim osobama.” 

2. U preostalom dijelu Odluka o osnivanju Vlastitog pogona Općine Muć, (“Službeni glasnik 

Općine Muć” broj 10/14), ostaje neizmijenjena. 

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

. 

 
Ad.5. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo koji je 

upoznao nazočne sa prijedlogom Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja . Navedena dugovanja se 

ne mogu naplatiti zbog zastare te kaže da je to i njego osobni poraz zbog ljudi koji uredno podmiruju 

svoje obveze. Vijećnici su mišljenja da se isto ne smije događati jer ispada da je "lud" onaj koji plaća. 
Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 
ODLUKA  

o otpisu nenaplativih potraživanja 

 

1. Ovom odlukom se sukladno pozitivnim propisima uređuje otpis dospjelih potraživanja Općine 

Muć koja se nisu naplatila u razdoblju od 01.01.2014. godine do 25.11.2017. godine, koja su 

nenaplativa uslijed podnošenja pisanih prigovora dužnika, nastupanja zastare sukladno 

odredbi članka 226. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), 

sve temeljem prijedloga referenta za komunalne prihode. 

2. Temeljem odredbe članka 226. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 

78/15, 29/18) otpisuju se zastarjela i nenaplativa potraživanja Općine Muć u ukupnom iznosu 

od 18.412,60 kn i to s osnove: 

Komunalne naknade   6.236,56 kn   

Odvoza komunalnog otpada  9.210,24 kn 

Naknade za uređenje voda                             2.965,80 kn   

3. Popis dužnika i potraživanja koja se otpisuju sastavni su dio ove Odluke. 

4. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Muć za provedbu ove Odluke. 

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

 

Ad.6. 

 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 2020. 

godini. Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja:  
 

Analiza stanja sustava Civilne zaštite na 
području Općine Muć za 2020. godinu 

 

1. Usvaja se Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Muć za 2020. godinu. 
2. Ova Analiza stanja sustava Civilne zaštite stupa na snagu osmog dana od dana objave u  

„Službenom glasniku Općine Muć“. 
 

Ad.7. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnik JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji 

je upoznao nazočne sa Godišnjim Planom razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Muć za 

2021. godinu sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Nakon provedene rasprave 

jednoglasno se donosi:  
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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“. 
 

Ad.8. 

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

je upoznao nazočne sa Planom djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu. 
Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi:  
 

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu 
 

1. Donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu. 
2. Ovaj Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“. 

 

Ad.9. 

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

JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji su upoznali nazočne sa prijedlogom Odluke o 

koeficijentima i osnovici za obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika Općine Muć. 

Inspekcijskim nadzorom Ministarstva pravosuđa i uprave RH utvrđena je neusklađenost navedene 

Odluke sa Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi te je istu potrebno uskladiti. Plaća 

načelnika i zamjenika ostaje ista tj. ništa se ne mijenja  u dijelu visine koeficijenata i osnovice. Nakon 

provedene rasprave jednoglasno se donosi:  
 

ODLUKA 

o koeficijentima i osnovici za obračun plaće načelnika i  

zamjenika načelnika Općine Muć 

 

1. Ovom Odlukom se određuju koeficijenti za obračun place načelnika i zamjenika načelnika 

Općine Muć i to: 

-     općinskog načelnika u visini od     3,640 
-     zamjenika općinskog načelnika u visini od    3,090 

2. Donosi se osnovica za obračun plaće općinskog načelnika i njegovog zamjenika u visini od 

3.890,00 kuna. 

3. Pojedinačna rješenja o visini plaće općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika u 

Općini Muć, utvrđena prema odredbama ove Odluke, donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Muć. 

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni 

spor u roku od 30 dana od dana dostave tog rješenja. 

4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Muć", 

a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine, počevši s plaćom za mjesec siječanj 2021. 

godine, koja će biti isplaćena u mjesecu veljači  2021. godine. 
5. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima i osnovici za obračun 

place načelnika i zamjenika načelnika Općine Muć (“Službeni glasnik Općine Muć” broj  

02/2016). 
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Ad.10. 

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

JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji su upoznali nazočne sa prijedlogom Odluke o 

koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i 

Vlastitom pogonu Općine Muć. Inspekcijskim nadzorom Ministarstva pravosuđa i uprave RH 

utvrđena je neusklađenost navedene Odluke sa Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi 

te je istu potrebno uskladiti tj. uvrstiti i koeficijente za privremena radna mjesta i to za poslove na 

projektima iz EU Fondova. Naime djelatnici koji rade na EU projektima imaju ugovorenu bruto plaću   

a istima se plaća mora utvrditi kao i ostalim zaposlenicima Općine Muć na način da osnovnu plaću 

čini umnožak koeficijenta za obavljanje privremenih radnih mjesta pomnožen sa osnovicom za izračun 

plaće koji se uvećava za 0,5 % za svaku navršenu godinu staža. Navedenom odlukom također je  

predviđeno da ukoliko djelatnici Općine Muć rade na projektima EU, načelnik može povećati 

koeficijente do 30%. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi:  
 

ODLUKA 

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u  

Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Muć 

 

1. Ovom Odlukom se određuju koeficijenti za obračun place službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Muć i Vlastitom pogonu Općine Muć, a temeljem 

odredbe članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 

28/10) i to za:  
STALNA RADNA MJESTA  

 - Pročelnik JUO Općine Muć      2,900 
 - Viši referent za računovodstvo-financijske poslove   2,050 
 - Referent za komunalne prihode     1,500 
 - Administrativni referent      1,500 
 - Komunalni redar       1,500 
 - Komunalni djelatnik – vozač      1,490 
 - Komunalni djelatnik       1,370 
PRIVREMENA RADNA MJESTA – PROJEKTI IZ EU FONDOVA 

 - Voditelj EU projekta-viši stručni suradnik    2,538 
 - Administrativno-financijski djelatnik EU projekta-viši referent  2,112 
 - Koordinator EU projekta      1,993 

2. Službenici koji pored postojećih poslova utvrđenih sistematizacijom radnih mjesta iz 

Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela od 16. prosinca 2020. godine, 

KLASA: 022-05/20-01/54, URBROJ: 2180/02-02-20-1, rade na projektu (članovi projektnog 

tima) koji se financira iz fondova i programa Europske unije, ukoliko se plaća službenika 

financira iz projekta, imaju za vrijeme trajanja projekta pravo na uvećanje koeficijenta 

složenosti poslova radnog mjesta do 30%. 
Postotak uvećanja koeficijenta složenosti poslova iz stavka 1. ovog članka određuje čelnik 

upravnog tijela na prijedlog nositelja projekta. 

3. Na plaće zaposlenika koji se u upravno tijelo Općine Muć primaju u službu na određeno 

vrijeme na poslove provedbe projekta koji se financira sredstvima EU, na odgovarajući način 

primjenjuju se odredbe ove Odluke koje se odnose na plaće službenika u upravnom odjelu i 

službama Općine Muć zaposlenih na neodređeno vrijeme. 

4. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Muć da djelatnicima iz članka 1. ove Odluke 

izda rješenje prema uvjetima iz ove Odluke, a isti se zadužuje da po odluci čelnika upravnog 

tijela iz članka 2. ove Odluke, izda rješenje službenicima koji rade na projektu  
(članovi projektnog tima) koji se financira iz fondova i programa Europske unije, ukoliko se 

plaća službenika financira iz projekta.“ 
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5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Muć, a 

primjenjuje se od 1. siječnja 2021.  godine, počevši s plaćom za mjesec siječanj 2021. godine, 

koja će biti isplaćena u mjesecu veljači  2021. godine. 

6. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju kojeficijenata za 

obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu 

Općine Muć (“Službeni glasnik Općine Muć” broj 05/2019). 

 
Ad.11. 

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

upoznao nazočne sa prijedlogom Odluke o zaduženju Općine Muć za projekt "Revitalizacija 

Brownfield objekta u Muću". Općina Muć bi se navedenom Odlukom zadužila 4.000.000,00 kuna a 

ranije donesena Odluka o zaduženju je 4.700.000,00 kuna. Investicija je cca 7.000.000,00 kuna i ona 

je manja od predviđene i to nam ide u prilog. Od kredita bi realizirali onoliko koliko nam bude trebalo. 
Načelnik kaže da se očekuje potpisivanje ugovora prije Nove Godine a investicija bi bila gotova do 

01. svibnja 2021. godine. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
 

ODLUKA 

o zaduženju Općine Muć za projekt „ Revitalizacija Brownfield objekta u Muću“,  

referentni broj KK.06.2.2.12.0005 

 

1. Općina Muć zadužit će se u iznosu od 4.000.000,00 kuna (četirimilijunakuna) radi financiranja 

projekta „ Revitalizacija Brownfield objekta u Muću“, referentni broj KK.06.2.2.12.0005, kod 

Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Zagreb. 

Projekt je planiran Proračunom Općine Muć za 2021. godinu: Kapitalni projekt K000045 „ 

Revitalizacija Brownfield objekta u Muću“, referentni broj KK.06.2.2.12.0005.  

2. Ovlašćuje se Općinski načelnik po dobivanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, odnosno 

ministra financija za zaduženje, zaključi Ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i 

razvitak u iznosu od 4.000.000,00 kn. 

3. Ova Odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za 

zaduživanje a objaviti će se u "Službenom glasniku Općine Muć". 

 

 

 

 

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

sjednicu Općinskog vijeća Općine Muć u 17,40 sati. 
 

 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: 

Predsjednica općinskog vijeća 
    Mara Raić                       Općine Muć 
 

       _________________________ 
                Jelena Grgić 


