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SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE MUĆ 

                                                          DONJI MUĆ, 10. rujna 2022. godine                                         BROJ 05/2022 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (“Službeni glasnik Općine Muć” broj 03/13,  05/13, 02/20 i 01/21), članka 29. Uredbe o 
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 
26/15) te članka 28. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Muć (“Službeni glasnik Općine Muć” broj 9/15), Općinski načelnik 
Općine Muć dana 09.05.2022. godine donosi 
 

ODLUKU 
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava prijavljenih na natječaj za financiranje programa, projekata, 
aktivnosti i manifestacija koje provode udruge koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u kulturi i sportu sredstvima iz 

Proračuna Općine Muć za 2022. godinu 
   

Članak 1. 
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava prijavljenih na natječaj za financiranje programa, projekata, aktivnosti i 
manifestacija koje provode udruge koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u kulturi i sportu sredstvima iz Proračuna Općine Muć za 
2022. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
U Povjerenstvo se imenuju: 
1. Goran Podnar – predsjednik povjerenstva, 
2. Marijana Bebić – član, 
3. Tihana Krivić - član. 

Članak 2.  
Zadaća svakog člana Povjerenstva je da: 

- se upozna s tekstom javnog natječaja i potpiše izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.  
- razmotri i prema postavljenim pitanjima u propisanom obrascu procjene programa/projekta ocijeni projekte i programe udruga, 

prijavljene u okviru programskog područja natječaja, a koje su ispunile propisane formalne uvjete natječaja.  
- prijave procijeni objektivno, nepristrano i bez subjektivnih utjecaja te svaku dodijeljenu ocjenu obrazloži.  
- procijeni troškove projekta prema obrascu proračuna.  

Zadaća Povjerenstva je da: 
- u slučaju opravdane spriječenosti ocjenjivača imenuje zamjene tako da se svakom pojedinom ocjenjivaču imenuje  zamjena ili 

da se imenuje jedna zamjena koja može zamijeniti bilo kojeg od ocjenjivača, te je u tom slučaju obvezna nastaviti procjenu 
projekata do kraja faze procjene. 

- osigura da ocjenjivači budu podjednako opterećeni.  
- zbrajanjem ukupnih ocjena pojedinačnih obrazaca za procjenu svake prijave dobije srednju bodovnu vrijednost prijava koje se u 

konačnici rangiraju sukladno ukupnim bodovima s time da konačnu ocjenu čini prosjek ocjena članova koji su sudjelovali u 
ocjenjivanju. 

- na temelju dodijeljenih ocjena izradi izvješće sa rang listom za financiranje.  
- dade prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte.  

 
Članak 3. 

Predsjednik Povjerenstva koordinira radom Povjerenstva, usuglašava stajališta te priprema izvješće o radu Povjerens tva sa rang listom 
za financiranje i prijedlog za odobravanje financijskih sredstava koji dostavlja općinskom načelniku.  
 

Članak 4. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć. 

                           
Klasa: 402-03/22-01/01                                                                                                                                                    Općinski načelnik 
Urbroj: 2181-33-02-22-2                                                                                                                                                    FILIP STUPALO 
Donji Muć, 09.05.2022. godine 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (“Službeni glasnik Općine Muć” broj 03/13, 05/13, 02/20 i 01/21), članka 32. Uredbe o 
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“NN” 
broj 26/15) te članka 27. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Muć (“Službeni glasnik Općine Muć” broj 9/15) Općinski načelnik 
Općine Muć dana 09.05.2022. godine donosi 
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ODLUKU 
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za odlučivanje o prigovorima u natječaju za financiranje programa, projekata, aktivnosti 
i manifestacija koje provode udruge koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u kulturi i sportu sredstvima iz Proračuna 

Općine Muć za 2022. godinu 
            

Članak 1. 
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima u natječaju za financiranje programa, projekata, aktivnosti i 
manifestacija koje provode udruge koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u kulturi i sportu sredstvima iz Proračuna Općine Muć za 
2022. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
 
U Povjerenstvo se imenuju: 
1. Danica Dujmović– predsjednik povjerenstva, 
2. Jurica Jurić - član, 
3. Ivica Kokan- član. 

Članak 2.  
Zadaća Povjerenstva je: 
- proučiti prigovore podnesene protiv odluke o odbijanju prijave uslijed neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja, 
- odlučiti o osnovanosti prigovora podnesenih protiv odluke o odbijanju uslijed neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja te upućivanju u 
daljnju proceduru odnosno o konačnom odbijanju prijave,  
- proučiti prigovore podnesene protiv odluke o dodjeli financijskih sredstava te sastaviti prijedlog odluke o prigovoru sukladno odredbama 
Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 9/2015) i proslijediti je opći nskom načelniku. 
                                                                      

Članak 3. 
Predsjednik Povjerenstva koordinira radom Povjerenstva, usuglašava stajališta te potpisuje odluke odnosno prijedloge odluka i z članka 
2. ove Odluke koje donosi Povjerenstvo.  

Povjerenstvo odluke donosi na sjednici, većinom glasova.  
Članak 4.  

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć. 

Klasa: 402-03/22-01/01                                                                                                                                                       Općinski načelnik 
Urbroj: 2181-33-02-22-4                                                                                                                                                       FILIP STUPALO 
Donji Muć, 09.05.2022. godine 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (“Službeni glasnik Općine Muć” broj 03/13, 05/13, 02/20 i 01/21), članka 26. Uredbe o 
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“NN” 
26/15) te članka 24. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Muć (“Službeni glasnik Općine Muć” broj 9/15) Općinski načelnik 
Općine Muć dana 09.05.2022. godine donosi 

ODLUKU 
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provjeru formalnih uvjeta natječaja za financiranje programa, projekata, aktivnosti i 

manifestacija koje provode udruge koje doprinose zadovoljenju javnih potreba  
u kulturi i sportu sredstvima iz proračuna Općine Muć za 2022. godinu  

            
Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za provjeru formalnih uvjeta natječaja za financiranje programa, projekata, aktivnosti i 
manifestacija koje provode udruge koje doprinose zadovoljenju javnih potreba u kulturi i sportu sredstvima iz proračuna Općine Muć za 
2022. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
 
U Povjerenstvo se imenuju: 
1. Matija Duvnjak – predsjednica, 
2. Mara Raić – član, 
3. Mira Ćuk - član. 

Članak 2.  
Zadaća Povjerenstva je: 
- utvrditi udovoljava li svaka prijava propisanim (formalnim)uvjetima natječaja, 
- pripremiti izvješće o svim pregledanim prijavama (izvješće o radu) Povjerenstvu za ocjenjivanje prijava, 
- donijeti Odluku o upućivanju prijava u daljnju proceduru Povjerenstvu za ocjenjivanje prijava odnosno o odbijanju prijava iz razloga 
neispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja.  

                                                                      
Članak 3. 

Članovi/ice Povjerenstva imaju zadaću: 
- otvoriti svaku prijavu projekta/programa prijavljenu na natječaj i evidentirati svaku prijavu i svakoj dodijeliti evidencijsk i ili 

urudžbeni broj, 
- provjeriti je li prijava dostavljena na pravi natječaj i u zadanome roku,  
- provjeriti je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju,  
- provjeriti je li lokacija provedbe projekta / programa prihvatljiva, 
- provjeriti je li prijavitelj prihvatljiv sukladno Uputama za prijavitelje, 
- pregledati cjelokupnu natječajnu dokumentaciju,  
- utvrditi udovoljava li svaka prijava uvjetima natječaja koristeći standardiziranu tablicu za upisivanje podataka,  
- popuniti i potpisati zapisnik o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja. 
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Članak 4. 

Predsjednik/ica Povjerenstva koordinira radom Povjerenstva, usuglašava stajališta te priprema i potpisuje završno izvješće o radu 
Povjerenstva te Odluku o upućivanju prijava u daljnju proceduru Povjerenstvu za ocjenjivanje prijava,  odnosno Odluku o odbijanju 
prijava iz razloga neispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja.  

 Članak 5.  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.  

Klasa: 402-03/22-01/01                                                                                                                                                       Općinski načelnik 
Urbroj: 2181-33-02-22-3                                                                                                                                                       FILIP STUPALO 
Donji Muć, 09.05.2022. godine 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sukladno odredbi članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 09/2015) u 
postupku javnog natječaja za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge koji doprinose 
zadovoljenju javnih potreba u kulturi i sportu sredstvima iz Proračuna Općine Muć za 2022. godinu, Općinski načelnik Općine Muć 
donosi  

ODLUKU O DODIJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA 
 

Članak 1. 
Na temelju rang liste i Prijedloga za odobravanje financijskih sredstava Povjerenstva za ocjenjivanje prijava te donesenog Programa 
javnih potreba u kulturi i sportu Općine Muć u 2022. godini, uzimajući u obzir sve okolnosti, Općina Muć financirati će slijedeće projekte 
koje provode udruge koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u kulturi i sportu sredstvima iz Proračuna Općine Muć za 2022. godinu:  
 
                         Prijavitelj                        Naziv projekta                               Klasa                                 Odobrena sredstva 

POKRET ZAGORE, 
Donji Muć 183, Donji Muć, 

OIB: 73323055548 

INTERAKTIVNA MAPA 
ARHEOLOŠKIH 

LOKALITETA OPĆINE MUĆ 

Klasa:402-03/22-01/01 
Urbroj:2181-33-02-22-8 

 
60.000,00 kn 

MALONOGOMETNI KLUB 
DALMACIJA 

2013.,Sutina, Cesta Neorić 1, 
OIB: 90673983250 

 
TOP TIM FUTSAL LIGA 

 
Klasa:402-03/22-01/01 
Urbroj:2181-33-02-22-6 

 
10.000,00 kn 

MALONOGOMETNI KLUB 
DALMACIJA 

2013.,Sutina, Cesta Neorić 1, 
OIB: 90673983250 

 
Škola nogometa 2022. 

 
Klasa:402-03/22-01/01 
Urbroj:2181-33-02-22-7 

 
10.000,00 kn 

KUD BRANIMIR 888, 
Gornji Muć, Bebići 2, 
OIB: 75368979662 

Stara je škrinja otvorena  
Klasa:402-03/22-01/01 
Urbroj:2181-33-02-22-5 

 
60.000,00 kn 

 
Članak 2. 

S odabranim prijaviteljima/korisnicima Općina Muć zaključit će ugovor o dodijeli financijskih sredstava, kojim će se pobliže urediti 
međusobna prava i obveze korisnika i Općine Muć. 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.  
 
KLASA:402-03/22-01/01                                                                                                                                                     Općinski načelnik 
URBROJ:2181-33-02-22-16                                                                                                                                                FILIP STUPALO 
Donji Muć, 14.06.2022. godine 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13, 05/13, 02/20 i 01/21), Općinski načelnik Općine 
Muć dana 17.06.2022. godine donosi  

ODLUKU  
o stavljanju van snage Odluke o visini naknade troškova  

 
Članak 1. 

Stavlja se van snage Odluke o visini naknade troškova djelatnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć, Mare Raić,  KLASA: 022-
05/21-01/15, URBROJ: 2180/02-02-21-01 od dana 30. studenog 2021. godine. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Općine Muć. 

Klasa: 022-05/21-01/15                                                                                                                                                        Općinski načelnik 
Ur.broj: 2181-33-02-22-2                                                                                                                                                       FILIP STUPALO                                                  
Donji Muć, 17.06.2022. godine 
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13, 05/13, 02/20 i 01/21), Općinski načelnik Općine 
Muć dana 24.06.2022. godine donosi sljedeću 

O D L U K U  
o novčanoj pomoći Sanji Jeličić Purko 
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1. Sanji Jeličić Purko iz Gornjeg Muća, Jeličići 4, odobrava se novčana pomoć za podmirenje nužnih troškova života u iznosu od 

2.000,00 kuna.  
2. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zahtjeva Sanje Jeličić Purko od 10.06.2022. 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: 551-06/22-01/08                                                                                                                                                    Općinski načelnik 
Ur.broj: 2181-33-02-22-2                                                                                                                                                   FILIP STUPALO                                      
Donji Muć,  24.06.2022. godine 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13, 05/13, 02/20 i 01/21) i članka 26. Pravilnika o radu 
(„Službeni glasnik Općine Muć“ broj 07/14, 08/18 i 06/20), načelnik Općine Muć dana 06.07.2022. godine donosi slijedeću 
 

O D L U K U 
o isplati novčane nagrade  

 
1. Donosi se odluka o isplati novčane nagrade - uspješnost na radu – zaposleniku Ivica Kokan, Gornji Muć 2, Gornji Muć, radi ulaganja 

izvanrednih napora i posebno zalaganje za uspješno obavljanje radnih zadataka.  

2. Zaposleniku Ivici Kokanu isplatit će se nagrada iz točke 1. ove Odluke u visini od 5.000,00 kn netto.   

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: 121-01/22-01/02                                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK 
Ur.broj: 2181-33-02-22-1                                                                                                                                                      Filip Stupalo               
Donji Muć,  06.07.2022. godine 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13, 05/13, 02/20 i 01/21) i članka 26. Pravilnika o radu 
(„Službeni glasnik Općine Muć“ broj 07/14, 08/18 i 06/20), načelnik Općine Muć dana 06.07.2022. godine donosi slijedeću  
 

O D L U K U 
o isplati novčane nagrade  

 
1. Donosi se odluka o isplati novčane nagrade za radne rezultate - uspješnost na radu – zaposleniku Šimunu Sedlaru, Put Sedlara 26, 

Ramljane, radi ulaganja izvanrednih napora i posebno zalaganje za uspješno obavljanje radnih zada taka. 

2. Zaposleniku Šimunu Sedlaru isplatit će se nagrada iz točke 1. ove Odluke u visini od 5.000,00 kn netto.   

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: 121-01/22-01/02                                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK 
Ur.broj: 2181-33-02-22-1                                                                                                                                                      Filip Stupalo 
Donji Muć,  06.07.2022. godine 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 03/13, 05/13,  02/20 i 01/21), općinski načelni k Općine 
Muć  07. srpnja 2022. godine, donosi 

ODLUKA 
o financiranju nabavke radnih bilježnica, zbirke zadataka, atlasa i likovnih mapa  

za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2022./2023.  
  

Članak 1. 
Odobravam financiranje nabavke radnih bilježnica, zbirke zadataka, atlasa i likovnih mapa potrebnih za izvođenje nastave, prema 
odabiru škole za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola upisanih u osnovne škole na području Općine Muć u školskoj godini 
2022./2023. 

Članak 2. 
Osnovne škole na području Općine Muć, provest će postupak nabave radnih bilježnica, zbirke zadataka, atlasa i likovnih mapa potrebnih 
za izvođenje nastave.  

Članak 3. 
Po završenom postupku nabave, osnovne škole će račun za nabavljene radne bilježnice, zbirke zadataka, atlasa i likovnih mapa 
ispostaviti Općini Muć. 

Članak 4. 
Sredstva za financiranje osigurana su u proračunu Općine Muć za 2022. godinu. 

 

Članak 5. 
Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.  
  
KLASA:024-04/22-02/08                                                                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ:2181-33-2-22-1                                                                                                                                                   Filip Stupalo  
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Muć, 07. srpnja 2022. godine  
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i  članka 44. Statuta Općine 
Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj  03/13, 05/13, 02/20 i 01/21), Općinski načelnik Općine Muć dana 20. srpnja 2022. god ine 
donosi: 

ODLUKU 
O IMENOVANJU POVJERENIKA I ZAMJENIKA POVJERENIKA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE MUĆ 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom imenuje se povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik za područje Općine Muć.  
   

Članak 2. 
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik: 
– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite, 
– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu c ivilne 
zaštite, 
– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite, 
– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,  
– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima 
obavješćuju inspekciju civilne zaštite. 
 
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik dužni su se odazvati na poziv načelnika Stožera civilne zaštite Općine Muć.  
 

Članak 3. 
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik imenuju se za područje Općine Muć, kako slijedi:  
 
 -povjerenik civilne zaštite JURICA JURIĆ 
 -zamjenik povjerenika civilne zaštite BONE ELEZ.  

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“.  

                                                                             
KLASA:240-04/22-01/01                                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ:2181-33-02-22-1                                                                                                                                                   Filip Stupalo 
Donji Muć, 20. srpnja 2022.godine 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Na temelju čl. 2. Pravilnika o radu zaposlenih u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Cvrčak -Solin na području Općine Muć (Službeni glasnik 
općine Muć broj: 06/15), u svezi članka 6. Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obveza spram Dječjeg vrtića Cvrčak Soli n od 
29.04.2015. godine te članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik općine Muć broj: 03/13, 05/13, 02/20 i 01/21), Općinski  načelnik 
Općine Muć dana 22.07.2022. godine donosi 

ODLUKU 
o isplati regresa za 2022. godinu 

1. U skladu s Proračunom Općine Muć, odobrava se isplata neoporezivog dijela naknade (regresa) za korištenje godišnjeg odmora za 
2022. godinu zaposlenicima predškolske ustanove Dječji vrtić Cvrčak – Solin na području Općine Muć (odgojiteljice i pomoćno osoblje) u 
iznosu od 3.000,00 kuna.                                                   

2. Zadužuje se računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela da isplatu regresa iz točke 1. ove Odluke izvrši u dva jednaka dijela.  
 
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Muć. 
 
KLASA: 024-04/22-02/09                                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2181-33-02-22-1                                                                                                                                                 Filip Stupalo                                                         
Donji Muć, 22.07.2022. godine 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Na temelju čl. 28. Pravilnika o radu (Službeni glasnik općine Muć broj: 07/14) te članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine 
Muć broj: 03/13, 05/13, 02/20 i 01/21), Općinski  načelnik Općine Muć  dana 22.07.2022. godine donosi 
 

ODLUKU 
o isplati regresa za 2022. godinu 

1. U skladu s Proračunom Općine Muć, odobrava se isplata neoporezivog dijela naknade (regresa) za korištenje godišnjeg odmora  za 
2022. godinu zaposlenicima Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine Muć u iznosu od 3.000,00kn.  

2. Zadužuje se računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela da isplatu regresa iz točke 1. ove Odluke izvrši u dva dijela i to: prvi dio, u 
iznosu od 2.000,00kn te drugi dio, u iznosu od 1.000,00 kn.  
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Muć.    
 
KLASA: 024-04/22-02/10                                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2181-33-02-22-1                                                                                                                                                 Filip Stupalo 
Donji Muć, 22.07.2022. godine 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Temeljem članka 5. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 01/17) i članka 44. Statuta 
Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13, 05/13, 02/20 i 01/21), Općinski načelnik Općine Muć, dana 12. kolovoza 2022. 
godine donosi 

O D L U K U 
o početku postupka jednostavne nabave za  
sanaciju nerazvrstane ceste Sutina-Draga 

 
Članak 1. 

Općine Muć, Donji Muć 254, 21203 Donji Muć, kao javni naručitelj, donosi ovu Odluku o početku postupka jednostavne nabave, 
evidencijski broj nabave 03/22. 

Članak 2. 
Predmet nabave je sanacija nerazvrstane ceste Sutina-Draga.  
Tehnička specifikacija određena je troškovnikom. 
 

Članak 3. 
Procijenjena vrijednost nabave je 499.000,00 kuna bez PDV-a. 
 

Članak 4. 
Povjerenstvo za provedbu nabave su Goran Podnar, Tihana Krivić i Danica Dujmović.  
 

Članak 5. 
Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) naručitelj nije u obvezi 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 odredbi članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Muć“ 
broj 01/17). 
 
Općinski načelnik uputit će poziv za dostavu ponuda na tri gospodarska subjekta, i to:  

- HUMINA GRADNJA d.o.o., Križine 7, 21312 Podstrana, e-mail:huminagradnja@net.hr, 
- PRAVI KUT d.o.o., Mandićeva 30, 21000 Split, e-mail:pravi.kutsplit@gmail.com 
- PROACTIV d.o.o., Zoranićeva 61, 21210 Solin, e-mail: dragan.ruzic@proactiv.hr 

 
Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć. 
 
KLASA: 406-01/22-03/02                                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2181-33-02-22-1                                                                                                                                                 Filip Stupalo 
Donji Muć, 12.08.2022. godine 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi („NN“ broj 120/16), članka 17. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave 
(„Službeni glasnik Općine Muć“ broj 01/2017) i članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13, 05/13, 02/20 i 
01/21) Općinski načelnik Općine Muć dana 25.08.2022. godine donosi  
 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja  

 za radove na sanaciji nerazvrstane ceste Sutina-Draga 
 

Članak 1. 
Općina Muć, Donji Muć 254, 21203 Donji Muć, OIB: 20072764912, na temelju Odluke o početku postupka jednostavne nabave od 
12.08.2022. godine, zatražila je pozivom za dostavu ponuda ponudu za nabavu radova na sanaciji nerazvrstane ceste Sutina -Draga, 
vrijednosti procijenjene na 499.000,00 kuna bez pdv-a, ev. br. nabave: EV-03/22. 
 

Članak 2. 
Sukladno Odluci o početku postupka jednostavne nabave iz članka 1. ove Odluke, pozivi za dostavu ponuda poslani su trima 
gospodarskim subjektima, od kojih su pristigle tri ponude. 

Članak 3. 
Ovlašteni predstavnici naručitelja proveli su postupak otvaranja i pregleda pristiglih ponuda, nakon kojeg su predložili donošenje ove 
Odluke. 

Članak 4. 
Jedini prihvatljiv ponuditelj za radove na sanaciji nerazvrstane ceste Sutina-Draga: 
- HUMINA GRADNJA d.o.o., Podstrana, Križine 7, s ponuđenim iznosom od 497.510,00 kuna bez pdv-a te 621.887,50 kuna s pdv-

om. 
Članak 5. 

S ponuditeljem iz članka 4. ove Odluke sklopit će se Ugovor o nabavi radova, u skladu sa zakonom, pravilnikom i uvjetima iz 
dokumentacije za nadmetanje. 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.  
 

KLASA: 406-01/22-03/02                                                                                                                                                     Općinski načelnik 
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URBROJ:2181-33-02-22-10                                                                                                                                                  FILIP STUPALO 
Donji Muć, 25.08.2022. godine 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13, 05/13, 02/20 i 01/21), Općinski načelnik Općine 
Muć dana 26.08.2022. godine donosi  

O D L U K U  
                                                                                                    o donaciji 
 

1. Odobrava se donacija DVD-u Muć sa sjedištem u Donjem Muću, Donji Muć 178 u iznosu od 10.000,00 kuna, kojom se 
sufinanciraju troškovi svečanog otvaranja vatrogasnog doma u iznosu od 10.000,00 kuna.  
 

2. Donacija iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe DVD-a Muć od 12.07.2022. 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: 421-01/22-01/06                                                                                                                                                        Općinski načelnik 
Ur.broj: 2181-33-02-22-2                                                                                                                                                       FILIP STUPALO                                                            
Donji Muć, 26.08.2022. godine 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Na temelju članka 19. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  33/01 – 98/19) te članka  44. 
Statuta Općine Muć  („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13, 05/13, 02/20 i 01/21), Općinski načelnik Općine Muć dana 29. kolovoza 
2022. godine donosi  

O D L U K U 
o sufinanciranju troškova javnog autobusnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa područja Općine Muć u školskoj 
godini 2022./2023. te troškova javnog autobusnog prijevoza redovitih studenata sa područja Općine Muć u akademskoj godini 

2022./2023. 
 

Članak 1. 
Redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima sa područja Općine Muć, a koji imaju prebivalište na području Općine Muć, 
sufinancirati će se troškovi javnog autobusnog prijevoza na relaciji mjesto stanovanja - Split u iznosu od 100% od pune cijene karte, za 
školsku i akademsku godinu 2022./2023.  

Čanak 2. 
Troškove javnog autobusnog prijevoza za osobe iz članka 1. ove odluke Općina Muć će sufinancirati plaćanjem društvu Promet d .o.o. 
Split (dalje: prijevoznik) pokazne mjesečne karte.  

Članak 3. 
Sredstva sufinanciranja iz članka 2. ove odluke Općina Muć će uplatiti izravno na račun prijevoznika, a po ispostavljenim fak turama od 
strane prijevoznika i dostavi liste od istog na kojoj će biti iskazani podaci učenika i studenata kojima je izdana pokazna karta.     
 

Članak 4. 
Korisnici iz članka 1. ove odluke kojima se financira javni autobusni prijevoz dužni su Općini Muć i društvu Promet d.o.o. na  uvid 
dostaviti: 
- potvrdu o upisu u srednju školu,  
- potvrdu o upisu u akademsku godinu 2022./2023. te  
- dokaz o prebivalištu (presliku osobne iskaznice ili potvrdu policijske postaje o prebivalištu).   
 

Članak 5. 
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo – za realizaciju ove odluke. 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Muć“, a primjenjuje se za redovne 
učenike od 1. rujna 2022. godine do 30. lipnja 2023. godine, a za redovne studente od 01. listopada 2022. godine do 31. srpnja 2023. 
godine.  

                                                           
KLASA: 024-04/22-02/11                                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2181-33-02-22-01                                                                                                                                                 Filip Stupalo 
MUĆ: 29. kolovoza 2022. godine 
 
 

UPRAVITELJ VLASTITOG POGONA 
 

Sukladno odredbi članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 
broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), a u svezi odredbe članka 29. istog Zakona, upravitelj Vlastitog pogona Općine Muć donosi  
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam 

namještenika (komunalni djelatnik – 1 izvršitelj/ica) u službu u Općinu Muć na određeno vrijeme  
 

Članak 1. 
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U Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam namještenika imenuju se:  
1. Tihana Krivić, predsjednik 
2. Danica Dujmović, član 
3. Ivica Kokan, član. 

Članak 2.  
Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove: 
- utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune,  
- provodi postupak otvaranja ponuda, 
- utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem,  
- kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,  
- provodi postupak provjere znanja i sposobnosti, 
- podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, s obzirom na 
rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti, upravitelju Vlastitog pogona.  
 

 Članak 3.  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.  
 
KLASA: 112-03/22-01/03                                                                                                                  Upravitelj Vlastitog pogona Općine Muć 
URBROJ: 2181-33-04-22-1                                                                                                                                 Goran Podnar       
Donji Muć, 24.08.2022. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju odredbe čl. 6. i 31. Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Muć („Službeni g lasnik 
općine Muć“ broj 01/22)  te članka 77. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), Upravitelj Vlastitog pogona 
Općine Muć dana 01.09.2022. godine donosi 
 

CJENIK 
   JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA PODRUČJE OPĆINE MUĆ 

 

Članak 1. 
Cijena komunalnih usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada određuje se na slijedeći način: 

A) ZA KUĆANSTVA:   
- 30,00 kuna (3,98 eura) za jednog člana kućanstva, a za svakog idućeg člana cijena se uvećava za po 2,00 (0,27 eura) kune.  
 

B) ZA NEKUĆANSTVA ODNOSNO PRAVNE OSOBE ILI OBRTE / OTPAD U GOSPODARSTVU, USTANOVAMA  I 
REGISTRIRANIM DJELATNOSTIMA – prema zapremnini sakupljenog komunalnog otpada i utvrđenoj cijeni po litri, a u 
ovisnosti o djelatnosti korisnika i koeficijentu zagađenja, kako slijedi u tablici: 

 

        koeficijent zagađenja                    cijena litre 
1. ustanove i organizacije socijalne zaštite, 
odgojne i prosvjetne ustanove (vrtići, škole, 
đački i studentski domovi, fakulteti i sl.), 
kulturne ustanove (muzeji, galerije, 
kazališta, kino dvorane i sl.), vjerske i 
humanitarne ustanove, športske ustanove i 
objekti 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

0,048 kuna (0,0063 eura) 

2. zdravstvene ustanove (bolnice, domovi 
zdravlja, ambulante, ljekarne, stacionari i 
sl.), objekti i ustanove Općine, Županije i 
Republike Hrvatske 

 
 

1,5 

 
 

0,072 kuna (0,0095 eura) 

3. hoteli, pansioni, odmarališta, turistički 
objekti sa sezonskim poslovanjem 

 
2,5 

 
0,12 kuna (0,0159 eura) 

4. proizvodna i uslužna djelatnost, zanatski 
obrti i radnje (postolari, brijačnice, frizeri, 
cvjećarnice, fotografi, zlatari, filigrani, limari, 
autolimari, vulkanizeri, kem. čistionice, 
krojačnice i sl.) 

 
 
 

4 

 
 
 

0,192 kuna (0,0254 eura) 

5. pekare, trgovine tekstilom, 
konfekcijom,trikotažom, obućom, 
galanterijom, knjižare, papirnice i ostale 
trgovačke radnje osim trgovina iz grupe 6. 

 
 

6 

 
 

0,288 kuna (0,0382 eura) 

6. robne kuće, prodajni centri, trgovine 
mješovitom robom, prodavaonice 
prehrambenih proizvoda, samoposluge, 
diskonti, skladišta i stovarišta (otvoreni i 
zatvoreni poslovni prostori) 

 
 
 

8 

 
 
 

0,384 kuna (0,0509 eura) 

7. ugostiteljske radnje (kafići, picerije, 
gostionice, radnje za prodaju toplih i 
hladnih jela i pića i sl.), radnje na javno- 
prometnim površinama, domovi za stare i 
nemoćne osobe 

 
 

10 

 
 

0,48 kuna (0,0637 eura) 



BROJ 05/2022                                                                                                                                                           ____       10. rujna 2022. 

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MUĆ Stranica 9 

Članak 2. 
Cijena komunalnih usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada za nekućanstva odnosno pravne osobe ili obrte / otpad u 
gospodarstvu, ustanovama i registriranim djelatnostima izračunava se umnoškom zapremnine sakupljenog otpada i cijene litre (k oja 
je utvrđena u ovisnosti o djelatnosti i koeficijentu zagađenja), a za kućanstva u ovisnosti o broju članova kućanstva i to cijena od 
30,00 kuna (3,98 eura) za jednog člana kućanstva, a za svakog idućeg člana kućanstva uvećavanjem za po 2,00 kune (0,27 eura).  
 
Članak 3. 
Vlastiti pogon Općine Muć kao davatelj usluge dužan je u okviru javne usluge najmanje jednom u kalendarskoj godini preuzeti 
glomazni otpad od korisnika usluge koji je kućanstvo na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade, a za svako iduće 
korištenje velikog kontejnera naplaćuje se iznos od 240,00 kuna (31,85 eura).  
 

Članak 4. 
Obveznicima koji podnesu prigovor protiv naplate usluge odvoza komunalnog otpada te se očevidom utvrdi kako je kanta za komunalni 
otpad odnosno kontejner udaljen više od 1000 metara od njihove kuće, uvažit će se prigovor te će biti oslobođeni obveze plaćanja 
usluge odvoza komunalnog otpada dok im se ne osigura kanta/kontejner na bližoj udaljenosti od kuće.  
 

Članak 5. 
Obveznici koji nemaju prijavljeno prebivalište na području Općine Muć, a koji podnesu uredan zahtjev za umanjenje cijene usluge 
sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, uslugu sakupljanja i odvoza komunalnog otpada dužni su plaćati šest mjeseci godišnje.  
 

Članak 6. 
Obveznici koji su korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb i koji su temeljem odredbi Odluke o komunalnoj 
naknadi oslobođeni plaćanja komunalne naknade, oslobodit će se obveze plaćanja usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada 
dok traju spomenute okolnosti odnosno za vrijeme trajanja spomenutog oslobođenja. 
 

Članak 7. 
Izmjene i dopune Cjenika vrše se na način njegovog donošenja.  
 

Članak 8. 
Cjenik stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Muć.  
 

Članak 9. 
Stupanjem na snagu ovog Cjenika prestaje važiti Cjenik komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području 
Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 04/22) te Odluku o izmjenama i dopunama Cjenika komunalne usluge sakupljanja i 
odvoza komunalnog otpada na području Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 04/22).  

 

 

KLASA: 351-04/22-01/08                                                                                                                                  Upravitelj Vlastitog pogona 
URBROJ: 2181-33-04-22-1                                                                                                                                Goran Podnar 
U Donjem Muću, 01.09.2022. godine 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 

Na temelju Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Muć, KLASA:024-02/22-01/03, URBROJ:2181-33-01-22-5 i članka  43. 
Statuta Općine Muć („Službeni glasnik  Općine Muć“ broj  03/13, 05/13, 02/20 i 01/21), Općinsko vijeće Općine Muć, na 7. sjednici 
održanoj dana, 15. lipnja 2022. godine donosi: 
 

ODLUKU 
o imenovanju Vijeća časti Općine Muć 

 
Članak 1. 

Ovom se Odlukom imenuje Vijeće časti Općine Muć ( u daljnjem tekstu: „Vijeće časti“).  
 

Članak 2. 
U Vijeće časti se imenuju: 
1. Marko Krolo, za predsjednika, 
2. Mate Bebić, za člana,  
3. Ivan Koljanin, za člana, 
4. Ivana Orlović, za člana, 
5. Ante Vlajčević,za člana. 

Članak 3. 
Mandat predsjednika i članova Vijeća časti traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća.  
 

Članak 4. 
Zadaće Vijeća časti utvrđene su Kodeksom ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Muć, KLASA:024-02/22-01/03, URBROJ:2181-
33-01-22-5 od 15. lipnja 2022.godine. 
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Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“.  
 
 
KLASA:024-02/22-01/03                                                                                                                                Predsjednik Općinskog vijeća 
URBROJ:2181-33-01-22-6                                                                                                                                         Miroslav Šolić 
Donji Muć, 15. lipnja 2022.godine 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne Novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka  29. 
Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13, 05/13, 02/20 i 01/21), Općinsko vijeće Općine Muć na 8. sjednici 
održanoj dana 09. rujna 2022.godine, donijelo je 
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
ODLUKE o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup  

poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Muć 
 

Članak 1. 
U Odluci o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Muć („Službeni glasnik Općine 
Muć“ broj 06/14), 
 
Članak  15. mijenja se i glasi:  
„S obzirom na lokaciju poslovnoga prostora, Općina Muć je podijeljena na tri zone. 
Prvu zonu čini naselje: Neorić, drugu zonu čine naselja: Donji Muć i Sutina, a treća zona obuhvaća sva ostala naselja na području 
Općine Muć.“ 

Članak 2. 
Članak 16. mijenja se i glasi: 
„Početni iznos mjesečne zakupnine za poslovni prostor određuje se prema: položajnoj zoni, korisnoj površini i namjeni poslovnoga 
prostora i iznosi za: 
 

Red.br. Djelatnost za koju se 
koristi poslovni prostor 

Početni iznos mjesečne zakupnine po m2 

I. ZONA 
-naselje:Neorić 

 

II. ZONA 
-naselje:Donji Muć i 
Sutina 

 

III. ZONA 
-ostala naselja 

 

1. Trgovačka i ugostiteljska 
djelatnost 

80,00 kn/m2 
10,61eur/m2 

50,00 kn/m2 
6,36eur/m2 

10,00 kn/m2 
1,33eur/m2 

2. Sve ostale djelatnosti 40,00kn/m2 
5,30eur/m2 

40,00 kn/m2 
5,30eur/m2 

10,00 kn/m2 
1,33eur/m2 

 
Članak 3. 

Sve ostale odredbe Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Muć („Službeni 
glasnik Općine Muć“ broj 06/14) ostaju na snazi.  
 

Članak 4. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Muć”. 
                                                                                                                         
Klasa: 024-02/22-01/04                                                                                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća   
Urbroj: 2181-33-01-22-4                                                                                                                                                 Općine Muć 
Donji Muć, 09. rujna 2022. godine                                                                                                                                Miroslav Šolić 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 03/13, 5/13, 02/20 i 01/21), Općinsko vijeće Općine Muć 
na 08. sjednici održanoj dana 09. rujna 2022. godine usvaja:  
 

Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 
01. siječnja 2022. godine do 30. lipnja 2022. godine  

 
1. Usvaja se Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. siječnja 2022. godine do 30. lipnja 2022. godine.  
2. Ovo Izvješće o radu načelnika Općine Muć stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“. 

 
KLASA: 024-02/22-01/04                                                                                                                          Predsjednik općinskog vijeća 
URBROJ: 2181-33-01-22-3                                                                                                                                        Općine Muć 
Donji Muć,  09. rujna 2022. godine                                                                                                                             Miroslav Šolić  
 

 

Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik općine Muć“ broj:03/13, 05/13, 02/20 i 01/21), Općinski načelnik Općine 
Muć, Filip Stupalo dana 02. kolovoza 2022. godine podnosi:  
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IZVJEŠĆE O RADU ZA RAZDOBLJE 
od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. 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 pos love iz samoupravnog 
djelokruga općine koji su mu povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o 
prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te 
drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdio 
niz Prijedloge za donošenje Odluka i Zaključaka od kojih su značajniji:  
 

- Odluka o osnivanju povjerenstva za popis imovine i obveza Općine Muć  
- Plan prijma u jedinstveni upravni odjel Općine Muć i Vlastiti pogon Općine Muć za 2022. godinu  
- Odluku o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Muć i osnivanju Radne skupine za izradu 

Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Muć  
- Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Muć  
- Zaključak o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja groblja Gornje Ogorje – UPU 35 za javnu raspravu 
- Odluka o visini jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete 
- Odluka aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Muć za 2022. godinu  
- Suglasnost na cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada 
- Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnog prosjeka i probijanja protupožarnih putova  
- Plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Muć za 2022. godinu 
- Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Muć  
- Odluka o isplati naknade troškova zaposleniku za prijevoz na posao i sa posla 
- Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje javnih potreba Općine Muć iz Proračuna  
- Općine Muć za 2022. godinu te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Muć za 2022.  godinu 

namijenjenih financiranju javnih potreba 
- Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2021. godinu 

 
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 706 predmeta. 
Od toga: 3 zahtjeva za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, 7 zahtjeva za obračun komunalnog 
doprinosa nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, 67 zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć i 11 zahtjeva za pomoć roditeljim a 
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 
Održavane su nerazvrstane ceste i putovi, sanirani su deponiji, održavana je javna rasvjeta te se održava čistoća na području Općine 
Muć. Završena 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.  
 

4. Predškolski odgoj i školsko obrazovanje,sport i kultura 
Vezano za školsko obrazovanje, redovito se stipendiraju izvrsni studenti kao i svake godine te je sufinanciran prijevoz u 100%-tnom 
iznosu za sve redovite učenike srednji škola kao i redovite studente. Za osnovnoškolce je Općina Muć osigurala sredstva za financiranje 
nabavke radnih bilježnica, zbirki zadataka, atlasa i likovnih mapa za učenike od 1. do 8. 
razreda osnovnih škola na području Općine Muć. Uz sufinanciranje Ministarstva kulture izvršene su arheološke istražne radne na 
lokalitetu „Brečevo“ u Bračeviću te su nastavljena istraživanja na lokalitetu „Dobreć“ u Gornjem Muću.  
 

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 01.01. do 30.06. 2022. godine zaprimili smo 11 zahtjeva za isplatu pomoći za novorođeno dijete te 67 
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zahtjeva za jednokratnu pomoć. U proteklom razdoblju imali smo niz aktivnosti i suradnju sa Crvenim križem Solin, koji je čes to na 
našem području i upoznat sa najpotrebitijim slučajevima u Općini, te organiziranja prikupljanja krvi dobrovoljnih darovatelja sa područja 
Općine. 
 

6. Vatrogastvo 
Redovno je financiran rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva Muć, sukladno Zakonu o vatrogastvu. Osigurali smo i dodatna sredst va za 
rad 4 sezonska vatrogasca za pojačanu intervenciju od 01.06. 2022. za četiri mjeseca. 
 
                                                                                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                                                                                                                                   Filip Stupalo 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Na temelju članka 29. Statuta općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 03/13, 5/13, 02/20 i 01/21), Općinsko vijeće Općine Muć 
na 08. sjednici održanoj dana 09. rujna 2022. godine donosi: 
 

 
ODLUKU 

o imenovanju Etičkog odbora 
 

1. Za predsjednika Etičkog odbora Općine Muć imenuje se Zrinka Relja iz Donjeg Muća. 
2. Ostala dva člana imenovati će se naknadno. 
3. Ova Odluka o imenovanju Etičkog odbora stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“.  

 
KLASA: 024-02/22-01/04                                                                                                                          Predsjednik općinskog vijeća 
URBROJ: 2181-33-01-22-5                                                                                                                                        Općine Muć 
Donji Muć,  09. rujna 2022. godine                                                                                                                             Miroslav Šolić  
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Izdavač: Općina Muć, Donji Muć 254, 21203 Donji Muć  

Glavni i odgovorni urednik: Općinski načelnik, 

tel:652-237, 652-225, fax:652-214, e-mail:opcina@muc.hr; Izlazi po potebi 
 

tel:652-237,%20652-225,%20fax:652-214,%20e-mail:opcina@muc

