
 

          
 

        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: 021-05/21-01/03 

Urbroj:2180/02-01-21-2 

Donji Muć, 25. listopada 2021. godine 
 

 

Z A P I S N I K 

 

Sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 25. listopada 2021. godine s početkom u 17,00 sati. 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mateo Serdarević, Marijana Bebić, Josipa Grubišić, Josip Plazibat, Tihana 

Marasović, Jurica Jurić, Miroslav Šolić, Josip Granić, Zoran Jukić, Mate 

Smolčić, Žana Kerum i Miro Moro 

 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Ante Katić 

 

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 predsjednik općinskog vijeća g. Miroslav Šolić koji utvrđuje nazočnost dvanaest 

vijećnika osim vijećnika Ante Katića koji zbog osobnih razloga nije bio u mogućnosti prisustvovati sjednici 

vijeća, na osnovu čega je predsjednik konstatirao da su ostvareni uvjeti za pravovaljano raspravljanje i 

odlučivanje. Sjednica je počela minutom šutnje za poginule u Domovinskom ratu. Nakon minute šutnje 

predsjednik općinskog vijeća predložio je dnevni red. Nakon provedene rasprave o dnevnom redu jednoglasno je 

prihvaćen predloženi dnevni red, a koji glasi: 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

- verifikacija zapisnika sa 2. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 

1. vijećnička pitanja, 

2. prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2021. godinu (Izvjestitelj: 

Matija Duvnjak-viši ref. za rač.fin.poslove), 

3. sufinanciranje pokaznih karata za učenike srednjih škola i studente (Izvjestitelj: načelnik Općine Muć), 

4. prijedlog Odluke o pravima iz socijalne skrbi na području Općine Muć, (Izvjestitelji: načelnik Općine 

Muć i pročelnik JUO-a Općine Muć). 

 

Jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 3. sjednice općinskog vijeća Općine Muć, te se prelazi na točke dnevnog 

reda. 

 

Ad.1. 

 Vijećnička pitanja 

 

Na početku prve točke dnevnog reda vijećnik g. Miro Moro je naglasio da je on nezavisni vijećnik u klubu 

vijećnika Domovinskog pokreta nakon čega je pitao pročelnika JUO-a zašto vijećnici Domovinskog pokreta nisu 

pozvani u općinu u svrhu uvida  u projekt i situacije vezano uz izgradnju Društvenog doma u Donjem Muću te 

zašto nije dobio izvještaj o dužnicima, fizičkim osobama s osnova komunalne naknade. Pročelnik je odgovori da 

je za uvid u projekt bio dogovor da će se predstavnici Domovinskog pokreta prethodno najaviti na što je g. Miro 

Moro odgovori da će to i napraviti nakon sjednice vijeća. G. Miroslav Šolić se nadovezao na pitanje g. Mira 

More u vezi dostave podataka o dužnicima i rekao da se takvi podaci prema njegovom mišljenju ne bi smjeli 



davati vijećnicima obzirom da isti predstavljaju poslovnu tajnu i zaštićeni su pravilima GDPR-a i da pročelnik 

treba zatražiti od nadležnog ministarstva tumačenje zakona i poslovnika po tom pitanju. Pročelnik se obvezao 

uputiti dopis ministarstvu i tražiti tumačenje u vezi upita vijećnika Domovinskog pokreta. G. Josip Granić je 

pitao načelnika može li se ispod polja od Kmeta popraviti put, jer su mu se žalili ljudi koji tamo žive. Načelnik je 

rekao da ne može konkretno odgovoriti, jer ne zna o kakvom popravku se radi i da će poslati kom. redara da 

provjeri situaciju. G. Žana Kerum pita pročelnika što radi komunalni redar jer neka kućanstva u Ogorju plaćaju 

komunalije neka ne plaćaju, a neki nisi ni obveznici. Pročelnik je rekao da su obveze komunalnog redara 

propisane zakonom i odlukama općine te je obveza stanovnika u roku od 15 dana od nastanka obveze prijaviti 

općini obvezu plaćanja komunalija. Pročelnik je naglasio da je komunalni redar puno puta pokušavao osobnom 

posjetom utvrditi obveznika plaćanja, ali bi nailazio na zatvorena vrata. G. Miroslav Šolić je naglasio da se radi o 

višegodišnjem problemu i da bi bilo pametno da komunalna služba općine krajem godine uputi pismo onima koji 

se nisu prijavili da se prijave sukladno zakonu. Načelnik je istaknuo da je u svrhu rješavanja ovog pitanja tražio i 

pomoć vijećnika, jer kom. redar na terenu ne može učiniti puno, jer pojedini stanovnici ne žele surađivati. G. 

Miro Moro je rekao da njega osobno nitko iz općine na ovu temu nije kontaktirao, ali da će rado pomoći pa i 

prilikom utvrđenja grobnih mjesta. G. Žana Kerum je pitala načelnika hoće li Općina financirati priključak 

stanovnika Ogorja na vodovod. Načelnik je odgovorio da će to biti jako teško, jer ovisi od financijskim 

sredstvima i zakonu o vodama. G. Zoran Jukić je rekao načelniku da ne stoji tvrdnja da se nitko ne želi priključiti 

na vodu. Načelnik mu je odgovorio da to nije rekao već da se mogu priključiti samo oni koji idu uz liniju od 20-

30 m od glavne linije koja prolazi cestom. Načelnik je još rekao da su stanovnici Ogorja podnijeli 27 zahtjeva za 

priključak, a spojeno je 10 kućanstava i da se radi o projektu u vlasništvu Vik-a, a ne općine. G. Zoran Jukić je 

pitao načelnika što će poduzeti radi naplate komunalija. Načelnik je odgovorio da se poduzima dosta toga po 

pitanju naplate i da su se učinili pomaci u odnosu na prethodne godine. G. Mate Smolčić je upitao načelnika u 

vezi stambene zone u Gornjem Muću, jer su ga kontaktirali stanovnici. Načelnik je odgovorio da je stambena 

zona predmet spora sa RH, jer se netko sjetio prije 25 godina da se prema zakonu općina nije uknjižila kao 

vlasnik. Načelnik je naglasio da je spor u tijeku, a u istom općina traži da joj se ostavi građevna zona, jer cijela 

parcela ima cca 1,5mil. m2. Načelnik je rekao da se ne može ići sa daljnjom prodajom zemljišta dok spor ne 

završi. G. Mate Smolčić je pitao načelnika može li se smanjiti cijena vrtića koju roditelji plaćaju. Načelnik je 

odgovorio da misli da u odlukama i pravilnicima vrtića stoji da se plaća niža cijena za drugo i treće dijete. 

Načelnik je još rekao da se općina Muć i Klis moraju odvojiti od Solina i Dugopolja, ali da bi bilo bolje i dalje 

ostati u zajednici sa Klisom i Solinom, jer Dugopolje ima snagu da samostalno ima svoj vrtić. Načelnik je rekao 

da općina može imati i bolje uvjete te da se radi dječje igralište koje će biti nabolje u županiji te da radovi 

koštaju cca 450.000 kn, a oko Božića da bi moglo biti otvaranje. G. Miro Moro u u ime kluba je pitao načelnika 

je li općina ima podatak o tome tko je kupio zemljišta u radnoj zoni, jer ako netko kupi zemljište za cca 500.000 

kn može li ga se istjerati ako ne počne graditi. Načelnik je odgovorio da je firmi koja radi cerade, Inter deco, 

općina dvije godine odgodila plaćanje komunalnog doprinosa da ta firma sada putem odvjetnika prijeti općini 

raskidom kupoprodajnog ugovora, jer nije bila u mogućnosti u roku od dvije godine od ishođenja građevinske 

dozvole počet sa gradnjom zbog čega će općina kroz nekoliko dana pokrenuti ovršni postupak protiv iste zbog 

neplaćanja doprinosa. Pročelnik je također odgovorio g. Miru Mori da se kupoprodajnim ugovorima nisu 

obvezivali kupci za gradnju objekta, već na ishođenje građevinske dozvole i plaćanje komunalnog doprinosa ako 

žele dobiti dozvolu za uknjižbu. G. Miro Moro je rekao da je nesposobna bivša pravnica općine na vašu 

inicijativu napravila loše ugovore, jer nije normalno da se investitore nije moglo natjerati putem ugovora na 

gradnju. G. Miro Moro je rekao načelniku da pronađe investitora i da će mu on pomoći, jer je plan donesen i 

točno se zna što se može graditi. Načelnik je rekao da općina nema novaca, jer se iz komunalnog doprinosa nije 

moglo puno uložiti u radnu zonu. Načelnik je rekao da iduće godine u radnoj zoni neke firme otvaraju 

proizvodni pogon. Rekao je da smo u svemu razmazili naše stanovništvo, jer općina Klis ima kontejnere samo uz 

glavne ceste, a mi ih imamo u svakom i najmanjem naselju, jer ako itko ima kontejnere onda ih ima općina Muć. 

G. Miro Moro je rekao da je radna zona problem općine i traži od općine popis investitora koji su kupili 

nekretnine u radnoj zoni. Pročelnik se obvezao dostaviti popis investitora ako mu nadležno ministarstvo to 

dopusti budući se radi o podacima zaštićenima pravilima GDPR-a.  G. Miro Moro je upitao predsjednika vijeća 

hoće li klub vijećnika dobiti svoj prostor za rad. Predsjednik vijeća je odgovorio da  će se po tom pitanju situaciji 

postupiti sukladno poslovniku.             

 

Ad.2. 
 Izvjestitelji po ovoj točki dnevnog reda je gđa. Matija Duvnjak-viši referent za rač. financ. poslove koja 

je upoznala nazočne sa prijedlogom Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2021. 

godinu. Nakon otvaranja rasprave G. Miro Moro je pitao g. Matiju Duvnjak koliki je proračun bio i koliko se 

naplatilo od komunalija. G. Matija Duvnjak je rekla da je proračun planiran u iznosu od cca 25.297,825 kn, a u 

prihode je uključen planirani kredit za dom od 4,7 mil kn, rekla je da su rashodi u istom tom iznosu te da 

realizaciju od 4,7 mil. kn nismo počeli realizirati uslijed kašnjenja početka izvođenja radova. G. Matija Duvnjak 

je još rekla da je do 30.06.2021. godine od komunalija naplaćeno 727.460,00 kn. G. Miro Moro je pitao je li 



imamo 14 mil. kn za općinu ili nemamo. G. Matija Duvnjak je odgovorila da je izvorni proračun 11 mil. kn te da 

se zna se kako se lokalne općine financiraju. Nakon provedene rasprave većinom glasova (7 glasova „za“ i 6 

glasova „protiv“)  se usvojio: 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za razdoblje 

od 01. siječnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine 

 

 

1. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2021. godinu. 

2. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Muć za 2021. godinu. 

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

Muć za 2021. godinu. 

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

infrastrukture u Općini Muć za 2021. godinu. 

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

2021. godini. 

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

Muć u 2021. godini. 

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

i visokom obrazovanju Općine Muć u 2021. godini. 

8. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. 

godinu. 

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

naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2021. godini. 

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

mineralnih sirovina u 2021. godini. 

11. Ovaj Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2021. 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 da će općina sufinancirati pokazne karte svih učenika srednjih škola i studenata sa područja općine 

Muć u punom iznosu, jer kaže da je razmišljao o pitanju vijećnika Smolčića koji ga je pitao u vezi pokaznih 

karata za studente, koje je i do sada općina sufinancirala, ali su studenti morali plaćati iznos od 100,00 kn. 

Načelnik je nadalje rekao da će se osim besplatnog prijevoza učenicima i studentima omogućiti stipendiranje 

sukladno uspjehu u školovanju i studiranju. Odlikaše će se financirati sa 1.000,00kn, vrlo dobre sa 700,00 kn, a 

sve ostale koji se redovno školuju i studiraju sa 500,00 kn. Vezano uz plaćanje pokaznih karata načelnik je rekao 

da imamo 151 učenika i studenta koji će imati besplatan prijevoz.         

 

Nakon provedene rasprave predsjednik vijeća g. Miroslav Šolić je rekao da se o ovoj točki neće glasati, jer se 

radi o odlukama koje donosi načelnik, ali da svi vijećnici podržavaju inicijativu besplatnog prijevoza i 

stipendiranja studenata prema izlaganju načelnika.   

 

Ad.4. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik općine Općine Muć gosp. Filip Stupalo i pročelnik 

JUO-a Općine Muć g. Goran Podnar, koji su upoznali nazočne sa Prijedlogom Odluke o pravima iz socijalne 

skrbi na području Općine Muć. Pročelnik je naglasio da je Odluka usklađena je sa novim Zakonom o socijalnoj 

skrbi, a vijećnicima je skrenuo pažnju na članak 8. kojim se Socijalnom vijeću Općine Muć daje mogućnost 

odlučivanja o zahtjevima za jednokratnu pomoć ili pomoć u naravi samcima ili obitelji koje zbog trenutnih 

materijalnih poteškoća nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe i članak 14. u kojem su ponuđene 

dvije opcije roditeljima koji traže jednokratnu pomoć za novorođeno dijete. Prva opcija roditelje u potpunosti 

oslobađa obveze podmirenja svih obveza prema Općini Muć dok ih druga opcija osobno obvezuje na podmirenje 

obveza, ali ne obvezuje ostale članove njihovog kućanstva. Nakon izlaganja, vijećnica g. Josipa Grubišić nije 

bila suglasna da se roditeljima koji traže naknadu za novorođeno dijete ne traži potvrda da su oni ili njihovi 

članovi kućanstva podmirili dug prema općini, jer nije u redu da netko tko godinama ignorira svoje obveze 

prema općini sa dugovima većim od tisuće kuna traži prava od te iste općine. G. Miro Moro je rekao da se 

naknade za djecu ne mogu uvjetovati komunalijama, postoje ovrhe i ovršiti treba onog tko ne plaća dugove. G. 

Miro Moro je još rekao da treba etažirati kuće i vidit tko živi na kojoj etaži, nije u redu da dijete ne dobije 



naknadu zbog dida ili oca koji ne plaća. Vijećnik Jurica Jurić je rekao da se slaže sa Mirom Morom, jer ima ljudi 

koji nemaju za platiti i red je da im se omogući naknada za dijete. G. Miro Miro je rekao da ima onih koji neće 

da plaćaju niti prijaviti grobna mjesta. Rekao je da svi trebaju pomoć, da fale mjesni odbori koji bi otišli na 

groblje i utvrdili čija je grobnica. Predložio je da tko je god rođen na području općine da mora plaćati 500 kn 

naknade za grobno mjesto, jer je on morao platiti 5.000 kn budući je u trenutku podnošenja zahtjeva ima dvije 

godine prebivalište izvan općine, a 47 godina je bio prijavljen na području općine. Nakon provedene rasprave 

jednoglasno se donijela:  

 

ODLUKA 

O PRAVIMA IZ SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE MUĆ 

 

I OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovom se odlukom utvrđuju prava socijalne skrbi koja, pored prava što ih osigurava Republika Hrvatska na 

osnovi Zakona o socijalnoj skrbi, osigurava Općina Muć kao jedinica lokalne samouprave, uvjeti i način njihova 

ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tihprava. 

 

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj odluci, ako imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski 

rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 

 

II KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 

 

Članak 2. 

Prava iz socijalne skrbi propisana ovom odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište 

na području Općine Muć, te strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine 

Muć, koji ispunjavaju kriterije propisane Zakonom o socijalnoj skrbi. 

 

III PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 

Članak 3. 

Općina Muć temeljem ove odluke osigurava slijedeća prava iz socijalne skrbi: 

 

1. pomoć za podmirenje troškova stanovanja; 

2. jednokratnu pomoć; 

3. ostala prava. 

IV POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 

 

Članak 4. 

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji pod uvjetima propisanim Zakonom 

o socijalnoj skrbi odnosno korisnicima zajamčene minimalne naknade temeljem rješenja Centra za socijalnu 

skrb, ako plaćanje tih troškova samac ili obitelj ne osiguravaju po drugoj osnovi. 

 

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

komunalnu naknadu, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima. 

 

Članak 5. 

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrava Općina Muć mjesečno, do iznosa polovice sredstava 

potrebnih za uzdržavanje samca ili obitelji utvrđenih prema članku 30. Zakona o socijalnoj skrbi, a iznimno 

Općina Muć može odobriti pomoć za podmirenje troškova stanovanja u punom iznosu sredstava potrebnih za 

uzdržavanje samca ili obitelji utvrđenih prema članku 30. stavak 1. 2. Zakona o socijalnoj skrbi, kada se po 

mišljenju Centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja. 

 

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se priznati i iznad iznosa iz stavka 1. ovoga članka, ako se po 

ocjeni nadležnog Centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja. 

  

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 6. 



Rješenje o pravu na pomoć za stanovanje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Muć u roku od 30 dana od 

dana podnošenja zahtjeva. 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Muć djelomično ili u cijelosti izvršava plaćanje dostavljenih računa ovlaštenoj 

pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila uslugu stanovanja za troškove iz članka 4. ove odluke, a na temelju 

rješenja iz st.1. ovog članka. 

 

Korisnik je dužan pravovremeno Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Muć prijaviti svaku promjenu o 

prihodima i imovini te druge okolnosti koje utječu na ostvarivanje pomoći, a najkasnije u roku od osam (8) dana 

od dana nastanka promjene. 

Članak 7. 

Korisniku pomoći za podmirenje troškova stanovanja koji se grije na drva,osigurava se jednom godišnje 3 m³ 

drva u naravi ili mu se može odobriti novčani iznos za podmirenje troška ogrjeva u visini koju odlukom odredi 

Splitsko- dalmatinska županija. 

 

Zahtjev za prijenos sredstava za podmirenje troška ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade, Općina 

Muć podnosi Splitsko-dalmatinskoj županiji najkasnije do rujna tekuće godine. 

 

V JEDNOKRATNA POMOĆ 

 

Članak 8. 

Jednokratna pomoć je pravo na novčanu pomoć ili pomoć u naravi koju Socijalno vijeće Općine Muć odobrava 

samcu ili obitelji koji zbog trenutnih materijalnih poteškoća nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne 

potrebe, a koje su nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne 

nepogode i slično. 

 

Jednokratna pomoć može se iznimno priznati i zbog nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabavke 

neophodne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabavka neophodnih predmeta u kućanstvu i odjeće i 

obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama. 

 

Jednokratna pomoć priznaje se do iznosa koji je vezan uz potrebu iz stavka 1. ovog članka, a ukupni iznos 

priznatih jednokratnih pomoći ne može godišnje iznositi više od 5 (pet) osnovica iz članka 27. stavka 2. Zakona 

o socijalnoj skrbi, za samca, odnosno 7 (sedam) osnovica iz članka 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi za 

kućanstvo. 

 

Jednokratna pomoć odobrava se u naravi u slučajevima kada se utvrdi da je to povoljnije za korisnika ili ako 

korisnik pomoć u novcu ne koristi namjenski, odnosno postoji velika vjerojatnost da tu pomoć neće koristiti 

namjenski. 

 

Zahtjev za jednokratnu pomoć podnosi se Socijalnom vijeću Općine Muć u pisanom obliku na propisanom 

obrascu zajedno s dokumentacijom koja dokazuje okolnosti zbog kojih se jednokratna pomoć traži. 

 

Rješenje o pravu na jednokratnu pomoć donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Muć na temelju prethodne 

odluke Socijalnog vijeća Općine Muć, a u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. 

 

Nadležni centar za socijalnu skrb razmjenjuje podatke s Općinom Muć o odobrenim jednokratnim pomoćima, s 

time da je Općina Muć dužna svakodobno dostavljati nadležnom centru za socijalnu skrb popis korisnika i 

odobrenih jednokratnih pomoći iz ovoga članka. 

Članak 9. 

Pravo na jednokratnu pomoć može se odobriti roditeljima svakog novorođenog djeteta s područja Općine Muć 

ako oba roditelja imaju prebivalište na području Općine Muć do rođenja djeteta, uz uvjet da jedan od roditelja 

ima prijavljeno prebivalište u Općini Muć najmanje dvije godine. 

  

Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1.ovog članka podnosi se u roku od 6 (šest) mjeseci od rođenja djeteta, na 

propisanom obrascu zajedno s potrebnom dokumentacijom. 

 

Visina pomoći za novorođeno dijete određuje se posebnom Odlukom. 

 

Rješenje o pravu na jednokratnu pomoć za novorođeno dijete donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Muć u 

roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. 



 

 

   VI  OSTALA PRAVA 

Članak 10. 

Osoba s invaliditetom i dijete s teškoćama u razvoju s prebivalištem na području Općine Muć koje pohađa 

nastavu u mjestu prebivališta, ima pravo na potporu za pokriće troškova prijevoza ukoliko nema osiguran 

prijevoz po nekoj drugoj osnovi. 

Članak 11. 

Osoba s invaliditetom i dijete s teškoćama u razvoju s prebivalištem na području Općine Muć, a koje pohađa 

nastavu u Centru za odgoj za obrazovanje (Juraj Bonači ili Slava Raškaj) ima pravo na jednokratnu novčanu 

pomoć u vrijeme Uskrsnih i Božićnih blagdana. 

 

Visinu jednokratne novčane pomoći iz stavka 1.ovog članka određuje Općinski načelnik svojom Odlukom. 

 

Članak 12. 

Nadležni Centar za socijalnu skrb može jednom godišnje odobriti jednokratnu novčanu potporu za nabavku 

obveznih školskih udžbenika za osnovne i srednje škole korisniku prava na zajamčenu minimalnu naknadu i 

korisniku prava na smještaj u udomiteljsku obitelj, koji je učenik osnovne ili srednje škole, ako to pravo ne 

ostvaruje po drugoj osnovi. Slijedom navedenog nadležni centar za socijalnu skrb razmjenjivat će s Općinom 

Muć podatke o isplaćenim sredstvima za nabavku obveznih školskih udžbenika za osnovne i srednje škole, s 

time da će Općina Muć svakodobno dostavljati nadležnom centru za socijalnu skrb popis korisnika i odobrenih 

jednokratnih potpora za ovdje naznačenu svrhu, sve sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi. 

 

Članak 13. 

U kriznim situacijama kada obitelj s maloljetnom djecom ostane bez svog doma i nije u mogućnosti si sama 

osigurati smještaj, Općina Muć u suradnji sa nadležnim Centrom dužna je osigurati im privremeni smještaj u 

socijalnom stanu ili na drugi način, kako bi se spriječilo odvajanje djece od odraslih članova obitelji, sve 

sukladno odredbi članka 89. Zakona o socijalnoj skrbi. 

 

VII ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 14. 

Za osiguravanje slijedećih prava iz socijalne skrbi: 

1. jednokratne pomoći i 

2. ostalih prava, 

  

podnositelji zahtjeva i njihovi članovi kućanstva dužni su priložiti potvrdu o izmirenim dospjelim obvezama po 

svim osnovama koje imaju prema Općini Muć. 

 

Roditelji iz članka 9. ove Odluke nisu dužni priložiti potvrdu iz prethodnog stavka. 

 

Članak 15. 

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisana ovom odlukom, osiguravaju se u Proračunu Općine 

Muć. 

Članak 16. 

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o pravima iz socijalne skrbi na području Općine Muć 

(“Službeni glasnik Općine Muć” br. 04/14 i 05/19). 

 

Članak 17. 

Ova Odluka 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 19,10 sati. 

    

 Zapisnik vodio: 

   Predsjednik općinskog vijeća 
 Goran Podnar                       Općine Muć 

 

       _________________________ 

              Miroslav Šolić 


