
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MUĆ  

  

SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE MUĆ 

                                                          DONJI MUĆ, 03. prosinca 2022. godine                                         BROJ 06.1/2022 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 
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 08.09.2022. godine donosi  
  

O D L U K U  
o novčanoj pomoći Župi Male Gospe u  

Donjem Muću 
            

1. Odobrava se novčana pomoć Župi Male Gospe u Donjem Muću, Donji Muć 116, Donji Muć u iznosu od 5.000,00 kuna za 
financiranje troškova organizacije proslave blagdana Male Gospe.   
 

2. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe Župe Male Gospe od 05.09.2022. godine. 
 

3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke.  
 

4. Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć.  
              

Klasa: 421-01/22-01/13                                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK 
Ur.broj: 2181-33-02-22-3                                                                                                                                                    Filip Stupalo                                                     
Donji Muć, 08.09.2022. 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 26.09.2022. godine donosi 
 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE 
o isplati regresa za 2022. godinu  

 
Članak 1. 

U Odluci o isplati regresa za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 05/22), 
 
Članak 1. poništava  se i sada glasi: 

 

„Zaposlenici predškolske ustanove Dječji vrtić Cvrčak – Solin na području Općine Muć (odgojiteljice i pomoćno osoblje) oslobađaju se 
vračanja prvog dijela uplaćenog neoporezivog dijela naknade (regresa) za korištenje godišnjeg odmora za 2022. godinu u iznosu od 
1.500,00 kuna, kojeg su primili na osnovu Odluke o isplati regresa za 2022. godinu (Službeni glasnik općine Muć broj: 05/22) i Pravilnika 

o radu zaposlenih u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Cvrčak-Solin na području Općine Muć (Službeni glasnik općine Muć broj: 06/15), a 
koji je stavljen izvan snage po presudi Županijskog suda u Rijeci od 04. srpnja 2022. godine, posl. br. Gž R-374/2022-2.   

Drugi dio neoporezivog dijela naknade (regresa) za korištenje godišnjeg odmora za 2022. godinu u iznosu od 1.500,00 kuna, koji 
proizlazi  iz Odluke o isplati regresa za 2022. godinu (Službeni glasnik općine Muć broj: 05/22), neće se isplatiti Zaposlenicima 
predškolske ustanove Dječji vrtić Cvrčak – Solin na području Općine Muć.“ 

Članak 2. mijenja se i glasi: 

„Zadužuje se računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela za postupanje ovoj Odluci.“ 
 

Članak 2. 
Sve ostale odredbe Odluke o isplati regresa za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 05/22), ostaju na snazi. 
 

Članak 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: 2181-33-02-22-2                                                                                                                                           Filip Stupalo 
Donji Muć, 26.09.2022. godine 
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Na temelju članka 19. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN” broj 33/01 – 144/20), članka 44. Statuta Općine 
Muć (“Službeni glasnik Općine Muć” broj 03/13, 05/13, 02/20 i 01/21), Općinski načelnik Općine Muć dana 26.09.2022. godine donosi  
 

ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE 
Pravilnika o radu zaposlenih u predškolskoj ustanovi  

Dječji vrtić Cvrčak-Solin na području Općine Muć  
 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Pravilnika o radu zaposlenih u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Cvrčak-Solin na području Općine 
Muć od 31.08.2015. godine (“Službeni glasnik Općine Muć” broj 06/15 i 08/18). 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć. 
 
Klasa: 022-05/15-01/15                                                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK 
Urbroj: 2181-33-02-22-2                                                                                                                                                   Filip Stupalo 
Donji Muć, 26.09.2022. 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 30.09.2022. godine donosi sljedeću 

O D L U K U  
o novčanoj pomoći Zdravku Jeličiću 

             
1. Zdravku Jeličiću iz Gornjeg Muća, Podglavica I 38, odobrava se novčana pomoć za podmirenje nužnih troškova života u u 

iznosu od 1.000,00 kuna. 
  

2. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zahtjeva Zdravka Jeličića.   
   

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: 551-06/22-01/12                                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK 
Ur.broj: 2181-33-02-22-2                                                                                                                                                    Filip Stupalo                                                            
Donji Muć,  30.09.2022. 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 11.10.2022. godine donosi sljedeću 
  

O D L U K U  
o novčanoj pomoći Zdravku Jeličiću    

 
1. Zdravku Jeličiću iz Gornjeg Muća, Podglavica I 38, odobrava se novčana pomoć za podmirenje nužnih troškova života u u 

iznosu od 1.500,00 kuna. 
  

2. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zahtjeva Zdravka Jeličića.   
   

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: 551-06/22-01/13                                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK 
Ur.broj: 2181-33-02-22-2                                                                                                                                                     Filip Stupalo                                                                  
Donji Muć, 11.10.2022. godine 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (“Službeni glasnik Općine Muć” broj 03/13, 05/13, 02/20 i 01/21) i članka 10. Pravilnika o 
stipendiranju studenata s područja Općine Muć (“Službeni glasnik Općine Muć broj 04/21 I 05/21), Općinski načelnik Općine Muć dana 
16.10.2022. godine donosi 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja  

za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Muć  
            

I. U Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu stipendija imenuju se: 
 

1. Goran Podnar– predsjednik, 
2. Tihana Krivić – član, 
3. Danica Dujmović – član. 
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II. Povjerenstvo za provedbu natječaja obavlja sljedeće poslove:  
- utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune,  
- utvrđuje prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja te isti objavljuje na web stranici Općine, 
- utvrđuje konačnu listu kandidata koju prosljeđuje Općinskom načelniku na donošenje Odluke o dodjeli stipendija. 

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

                 
KLASA: 604-01/22-01/01                                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK  
URBROJ: 2181-33-02-22-1                                                                                                                                                 Filip Stupalo 
Donji Muć, 16.10.2022. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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 18.10.2022. godine donosi sljedeću 

O D L U K U  
o novčanoj pomoći Zdravku Jeličiću 

             
 

1. Zdravku Jeličiću iz Gornjeg Muća, Podglavica I 38, odobrava se novčana pomoć za podmirenje nužnih troškova života u u 
iznosu od 1.500,00 kuna. 

  
2. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zahtjeva Zdravka Jeličića.   

   
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: 551-06/22-01/14                                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK 
Ur.broj: 2181-33-02-22-2                                                                                                                                                     Filip Stupalo                                             
Donji Muć,  18.10.2022. godine 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Na temelju čl. 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 03/13, 05/13, 02/20 i 01/21) te Pravilnika o stipendiranju 
studenata s područja Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 04/21 i 05/21), Općinski  načelnik Općine Muć donosi 
 

ODLUKU 
o broju i visini stipendija za 2022./2023. godinu 

  
Članak 1. 

Donosi se odluka o broju i visini stipendija za akademsku godinu 2022./2023., koje će se dodijeliti redovitim studentima sa područja 
Općine Muć, a sukladno uvjetima i kriterijima određenim Pravilnikom o stipendiranju studenata s područja Općine Muć („Službeni glasnik 
Općine Muć“ broj: 04/21 i 05/21). 
 

Članak 2. 
Stipendije će se dodijeliti svim redovitim studentima prema izvrsnosti studiranja sa područja Općine Muć koji ispunjavaju uvjete i kriterije 
utvrđene Pravilnikom o stipendiranju studenata s područja Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 04/21 i 05/21). 
 

Članak 3. 
U akademskoj godini 2022./2023. visina studentske stipendije:  
 
a) za studente prve godine studija, za ostvarenu ocjenu zadnje godine srednje škole od 4,50 do 5,00 mjesečno iznosi 1.000,00 kuna, 
 
b) za studente prve godine studija, za ostvarenu ocjenu zadnje godine srednje škole od 3,50 do 4,49 mjesečno iznosi 700,00 kuna, 
 
c) za studente prve godine studija, neovisno o ostvarenom prosjeku ocjena srednje škole mjesečno iznosi 500,00 kuna, 
 
d) za studente ostalih godina studija izuzev apsolvenata, za ostvarenu ocjenu za prethodnu godinu studija od 4,50 do 5,00 mjesečno 
iznosi 1.000,00 kuna,  
 
e) za studente ostalih godina studija izuzev apsolvenata, za ostvarenu ocjenu za prethodnu godinu studija od 3,50 do 4,49 mjesečno 
iznosi 700,00 kuna, 
 
f) za studente ostalih godina studija izuzev apsolvenata, neovisno o ostvarenom prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija 
mjesečno iznosi 500,00 kuna. 
 

Članak 4. 
Natječaj za dodjelu stipendija objaviti će se u listopadu tekuće godine na način te sukladno uvjetima i kriterijima iz Pravilnika o 
stipendiranju studenata s područja Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 04/21 i 05/21). 
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Članak 5.  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć. 
 
KLASA: 604-01/22-01/01                                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2181-33-02-22-2                                                                                                                                                   Filip Stupalo    
Donji Muć,  18.10.2022. 
____________________________________________________________________________________________________________   
    
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 28.10.2022. godine donosi sljedeću 

 
O D L U K U  

o donaciji Tetiani Yeni 
 

1. Odobrava se donacija Tetiani Yeni iz Donjeg Muća, Donji Muć, kojom se financira nabavka tri palete bukve za grijanje 
stambenog objekta u kojem boravi Tetiana Yena sa svojom obitelji, u iznosu od 5.400,00 kuna, a koje će Općina Muć uplatiti na 
račun JASEN-obrt u vlasništvu Ivice Šušnjare.      
  

2. Donacija iz članka 1. odobrava se temeljem zahtjeva Tetiane Yene.   
   

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: 551-06/22-01/16                                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK 
Ur.broj: 2181-33-02-22-2                                                                                                                                                     Filip Stupalo                                                 
Donji Muć, 28.10.2022. 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 07.11.2022. 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 15.000,00 kuna, kojom se 
sufinanciraju troškovi servisa nadogradnje novog šumskog vozila.  
 

2. Donacija iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe DVD-a Muć od 12.10.2022. 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: 402-08/22-01/03                                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK 
Ur.broj: 2181-33-02-22-2                                                                                                                                                    Filip Stupalo                                                                                                   
Donji Muć, 07.11.2022. godine 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 03/13, 05/13, 02/21 i 01/22), Općinski načelnik Općine 
Muć dana 29.10.2022. godine donosi  
 

O D L U K U  
o novčanoj pomoći Kulturnom umjetničkom društvu “Komaštre” 

             
 

1. Kulturnom umjetničkom društvu “Komaštre” iz Donjeg Ogorja, Rađe 3, odobrava se novčana pomoć za redovno funkcioniranje 
udruge u iznosu od 5.000,00 kn. 
 

2. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe KUD “Komaštre” od 26.09.2022. godine. 
 

3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke. 
  

4. Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć. 
  
Klasa:421-01/22-01/14                                                                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK 
Ur.broj: 2181-33-02-22-2                                                                                                                                                     Filip Stupalo                                                   
Donji Muć, 29.10.2022. godine 
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Na temelju članka 12. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj  04/21 i 05/21), 

Odluke o broju i visini stipendija za 2022./2023. godinu, KLASA: 604-01/22-01/01, URBROJ: 2181-33-02-22-2 od 18.10.2022. godine, 

Konačne liste kandidata za dodjelu stipendija za 2022./2023., KLASA: 604-01/22-01/01, URBROJ: 2181-33-02-22-26, donesene dana 

28.11.2022. godine od strane Povjerenstva za dodjelu stipendija, Općinski načelnik Općine Muć dana 28.11.2022. godine donosi 

ODLUKU 

o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Muć  

u akademskoj godini 2022./2023. 

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom odlučuje se o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Muć, a sukladno kriterijima propisanim u Natječaju za 

dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Muć, KLASA: 604-01/22-01/01, URBROJ: 2181-33-02-22-3 od 18.10.2022. godine, 

temeljem Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Muć („Službeni glasnik općine Muć“ broj 04/21 i 05/21), Odluke o broju i 

visini stipendija za 2022./2023. godinu, KLASA: 604-01/22-01/01, URBROJ: 2181-33-02-22-2 od 18.10.2022. godine i Konačne liste 

kandidata za dodjelu stipendija za 2022./2023., KLASA: 604-01/22-01/01, URBROJ: 2181-33-02-22-26, donesene dana 28.11.2022. 

godine od strane Povjerenstva za dodjelu stipendija. 

 
 

Članak 2.  

U akademskoj godini 2022./2023. dodjeljuje se stipendija sljedećim studentima sa područja Općine Muć: 

  
1. Anđela Delić, Donji Muć 270, Donji Muć……………………….……………………………………………700,00 kuna 

2. Paško Relja, Put Suove 3, Donji Muć………………………………………………………………….…….500,00 kuna  

3. Dora Bratić, Centar-Dubrava 33, Neorić………………………………………………………………….…500,00 kuna 

4. Kata Bratić, Centar-Dubrava 33, Neorić………………………………………….……………………….…500,00 kuna 

5. Ana Šunjić, Šunjići 15, Gizdavac……………………………………………………………………………..500,00 kuna 

6. Anđela Jurčević, Put Krivog Doca 54, Neorić……………………………………………………………….700,00 kuna  

7. Mia Granić, Donji Muć 297, Donji Muć………………………………………………………………………700,00 kuna 

8. Kristina Ćuk, Progon II 17, Gornji Muć…………………………………………………………………….1.000,00 kuna 

9. Sara Mijić, Milina 40, Sutina…………………………………………………………………………………..700,00 kuna 

10. Ivana Kokan, Put Kokana 11, Zelovo…………………………………………………………………….1.000,00 kuna 

11. Ela Kerum, Gornji Muć 3, Gornji Muć…………………………………………………….........................500,00 kuna 

12. Martina Bacelj, Bacelji 12, Bračević………………………………………………………………………..700,00 kuna 

13. Jelena Jelavić, Podglavica III/1, Gornji Muć………………………………………………………….…1.000,00 kuna 

14. Lana Plazibat, Donje Postinje 11, Donje Postinje………………………………………………………...700,00 kuna 

15. Ivana Bebić, Bebići 28, Gornji Muć…………………………………………………………………….…1.000,00 kuna 

16. Antonia Vulić, Gornje Postinje 2, Gornje Postinje…………………………………………………………700,00 kuna 

17. Nikolina Dujmović, Centar Dubrava 9, Neorić…………………………………………………………….500,00 kuna     
 
 

Članak 3. 

Stipendije se dodjeljuju za akademsku godinu (10 mjeseci) odnosno za razdoblje od 1. listopada 2022. do 31. srpnja 2023. godine. 

 

Članak 4. 

Na temelju ove Odluke sa studentima navedenim u članku 2. Odluke sklopit će se pojedinačni ugovori o korištenju stipendije za 

akademsku godinu 2022./2023., u skladu sa odredbama Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Muć („Službeni glasnik 

Općine Muć broj 04/21, 05/21). 

Članak 5.  

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

 

KLASA: 604-01/22-01/01                                                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2181-33-02-22-27                                                                                                                                               Filip Stupalo 
Donji Muć,  28.11.2022.    
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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 14.11.2022. godine donosi sljedeću 
  

O D L U K U  
o novčanoj pomoći Zlatku Stupalu 

             
1. Zlatku Stupalu iz Neorića, Centar-Dubrava 85, odobrava se novčana pomoć za podmirenje nužnih troškova života u u iznosu 

od 2.500,00 kuna. 
  

2. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zahtjeva Zlatka Stupala.   
   

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: 551-06/22-01/17 
Ur.broj: 2181-33-02-22-2                                                                            
Donji Muć, 14.11.2022. 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 01.12.2022. 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 – svim zaposlenicima Jedinstvenog upravnog 
odjela i Vlastitog pogona Općine Muć, radi ulaganja izvanrednih napora i posebno zalaganje za uspješno obavljanje radnih zadataka. 
 
2. Zaposlenicima Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine Muć isplatit će se nagrada iz točke 1. ove Odluke u v isini od 
2.500,00 kuna 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: 121-01/22-01/04                                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK 
Ur.broj: 2181-33-02-22-1                                                                                                                                                     Filip Stupalo                                                          
Donji Muć, 01.12.2022. godine 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Na temelju članka 38. Pravilnika o radu („Službeni glasnik Općine Muć“ broj: 07/14, 08/18 i 06/20), članka 5. Pravilnika o poslovanju 
(unutarnjem redu) Vlastitog pogona Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 06/20) 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 01.12.2022. godine donosi 
 

ODLUKU 
o isplati dara djetetu do 15 godina starosti  

 
Članak 1. 

Zaposlenicima Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine Muć, odobrava se, za svako dijete koje do 31. prosinca tekuće 
godine navršava 15 i manje godina starosti, u prigodi blagdana Svetog Nikole, isplatiti dar do visine neoporezivog iznosa određenog 
propisima o porezu na dohodak. 

Članak 2. 
Visina dara po djetetu zaposlenika iznosi 1.000,00 kuna. 
 

Članak 3. 
Dar iz članka 1. isplatit će se u mjesecu prosincu 2022. godine. 
 

Članak 4. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Muć. 
 
KLASA: 024-04/22-02/12                                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2181-33-02-22-1                                                                                                                                                Filip Stupalo 
Donji Muć, 01.12.2022. godine 
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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 01.12.2022. godine donosi 
 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE 
o isplati regresa za 2022. godinu 

  
Članak 1. 

U Odluci o isplati regresa za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 05/22), 
 
Članak 1. mijenja se i glasi: 

„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 5.000,00 kuna.“ 

Članak 2. mijenja se i glasi: 

„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 3.000,00 kuna.“ 
 

Članak 2. 
Sve ostale odredbe Odluke o isplati regresa za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 05/22), ostaju na snazi. 
 

Članak 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: 2181-33-02-22-2                                                                                                                                                Filip Stupalo 
Donji Muć, 01.12.2022. godine 

 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Na temelju članka 29. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć br. 03/13, 05/13, 02/20 i 01/21) Općinsko vijeće Općine Muć  
na 9. sjednici održanoj dana 02. prosinca 2022. godine donosi 
 

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE MUĆ 
 ZA 2023. GODINU 

Uvod 
 
Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Muć donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika. Plan će se u sljedećim 
godinama usklađivati sa sadržajem Nacionalnog programa reformi, koji Republika Hrvatska sastavlja za duže razdoblje i dostavlja 
Europskoj komisiji. 
 
Plan se izrađuje sukladno Planu upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i Odlukom o donošenju Plana 
(»Narodne novine«, broj 24/2014). Njime se određuju kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja općinskom imovinom te izvedbene mjere 
u svrhu provođenja.  
 
Namjera je Plana definirati i popisati ciljeve upravljanja i raspolaganja općinskom imovinom, čija je održivost važna za živo t i rad 
postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj je Plana osigurati da imovina Općine Muć bude u službi gospodarskog rasta te zaštite 
nacionalnih interesa. 
 
Upravljanje imovinom podrazumijeva pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati imovinu, čuvati interese Općine i 
generirati gospodarski rast. Vlasništvo države osigurava kontrolu, javni interes i pravično raspolaganje nad prirodnim bogatstvima, 
kulturnom i tradicijskom baštinom, i drugim resursima u vlasništvu Općine, kao i prihode koji se mogu koristiti za opće dobro. 
 
Vlasništvo općine važan je instrument postizanja strateških razvojnih ciljeva vezanih za regionalnu prometnu, kulturnu i zdravstvenu 
politiku, kao i za druge razvojne politike Općine. Učinkovito upravljanje imovinom Općine Muć trebalo bi poticati razvoj gospodarstva i 
važno je za njegovu stabilnost, a istodobno pridonosi boljoj kvaliteti života svih građana općine. 
 
Ovaj se Plan, kao operativno-upravljački dokument, izrađuje svake godine.  
 
Tijekom sljedećih godina struktura ovog Plana će se usavršavati, posebno u vidu modela planiranja koji bi bio primjenjiv na metode 
usporedbe i mjerljivosti rezultata ostvarivanja provedbe Plana. Nedostaci će se svakako pokušati maksimalno ukloniti razvijan jem 
unificirane metode izvještavanja provedbe Plana i mjerljivosti rezultata rada. Ovaj je Plan i iskorak u smislu transparentnosti i javne 
objave podataka vezanih za upravljanje i raspolaganje općinskom imovinom. 
 
Plan investicija: 
 
Godišnje se planira iz proračuna Općine Muć investirati u slijedeće investicije: ceste – održavanje nerazvrstanih cesta i staza, 
održavanje javnih površina i groblja,  investicije u reciklažno dvorište te razvoj održivog gospodarenja otpadom na području Općine, 
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potom održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u vlasništvu Općine, održavanje i uređenje poljskih putova, te u 
dugotrajnu imovinu. 
 
Izvor sredstava za investicije: 
 
Investicije će se financirati iz poreznih izvora, izvora komunalne naknade i komunalnog doprinosa, izvora prodaje nekretnina i 
građevinskog zemljišta, te sredstava zakupa, najma i prodaje poljoprivrednog zemljišta. 
 
➢ POSLOVNI UDJELI U VLASNIŠTVU OPĆINE MUĆ 

 
Općina Muć je stekla udjele u vlasništvu – kako slijedi: 
 

Naziv OIB Temeljni kapital Poslovni udio / % Vrijednost / Eur Napomena 

PROMET d.o.o. Split 13421314997 74.145.000,00 0,81 80.130,07  

VODOVOD I 
KANALIZACIJA 
d.o.o. Split 

 
56826138353 

 
230.000.000,00 

 
2,54 

 
775.418,10 

 

 
Ciljevi upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu/suvlasništvu Općine Muć: 
 
Općina Muć će vršiti stalnu kontrolu nad trgovačkim društvima u kojima ima poslovni udio, kako bi ta društva poslovala ekonomski 
opravdano i prema zakonskim odredbama te će objavljivati podatke na internetskim stranicama o trgovačkim društvima u 
vlasništvu/suvlasništvu Općine. 
 
Kao manjinski vlasnik, ne može utjecati na poslovanje spomenutih trgovačkih društava, no uredno će prisustvovati godišnjim 
skupštinama društva. 
 
Općina Muć nema interesa za prodajom udjela u trgovačkim društvima. 
 
 
➢ PLAN UPRAVLJANJA STANOVIMA I POSLOVNIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE MUĆ 
 
Ovim Planom definiraju se su sljedeći ciljevi upravljanja i raspolaganja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Općine: 
 
1. Općina Muć putem odluka Općinskog vijeća mora na racionalan i učinkovit način upravljati poslovnim prostorima i stanovima na 
način da oni poslovni prostori i stanovi koji su potrebni samoj općinskoj upravi budu i stavljeni u funkciju koja će služiti racionalnijem i 
učinkovitijem funkcioniranju uprave. Svi drugi stanovi i poslovni prostori, nakon odluka Općinskog vijeća biti će dodijeljeni udrugama, 
športskim klubovima koji funkcioniraju po Zakonu o udrugama, te Kulturno – umjetničkim društvima, svima sa područja Općine, na 
korištenje i održavanje, a preostali moraju biti ponuđeni na tržištu bilo u formi najma, odnosno zakupa, bilo u formi njihove prodaje 
javnim natječajem. 
 
2. Sukladno odlukama Općinskog vijeća, određeni stanovi i poslovni prostori se mogu prodati, pri čemu dio prihoda svakako treba 
uložiti u održavanje nekretnina koje ostaju u portfelju, čime će se zadržati, odnosno povećati njihova vrijednost. 
 
Zakonski propisi, akti i dokumenti kojima je uređeno upravljanje i raspolaganje stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Republike 
Hrvatske: 
 

1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), 

2. Zakon o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21), 
3. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, br. 92/96, 39/99, 

42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, 81/02 i 98/19), 
4. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«, broj 125/2011, 64/15 i 112/18), 
5. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 66/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 

157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22 ). 
 
 
Stanovi u vlasništvu Općine su: 
 

k.o. z.k.ul. k.č.br. Namjena Površina / 
m2 

Udio 
vlasništva 

Vrijednost / 
Eur 

Napomena 

Donji Muć 1019A 2591 Stan-S1 62,31 1/1 35.306,61  

Donji Muć 1019A 2591 Stan-S2 68,57 1/1 36.899,38  

Donji Muć 1019A 2591 Stan-S3 71,00 1/1 30.661,00  

Donji Muć 1019A 2591 StanS4 62,05 1/1 33.846,56  

Donji Muć 1019A 2591 Stan-S5 67,33 1/1 35.572,07  

Donji Muć 1019A 2591 Stan-S6 61,90 1/1 33.050,17  
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Poslovni prostori u vlasništvu Općine Muć su: 
 

k.o. z.k.ul. k.č.br. Namjena Površina / 
m2 

Udio 
vlasništva 

Vrijednost / 
Eur 

Napomena 

Neorić 558 2788/2 Posl. zgrada i vrtić 418,54 1/1 124.767,71 Zakup 

Sutina 506 1277/4 Dom za starije 750,00 1/1 497.743,56 Zakup 

Donji Muć 1019A 2591 1.poslovni prostor  P3 49,72 1/1 23.360,76 Zakup 

Donji Muć 1019A 2591 2.poslovni prostor  P2 45,69 1/1 22.166,17 Zakup 

Donji Muć 1019A 2591 3.poslovni prostor  P1 131,71 1/1 45.128,74 Zakup 

 
 
➢ PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU OPĆINE MUĆ 

 
Zemljišta u vlasništvu Općine Muć su: 

k.o. z.k.ul. k.č.br. Oznaka zemljišta Površina 
/ m2 

Udio 
vlasništva 

Napomena 

Gizdavac 357 1548/1 Voćnjak, vinograd, pašnjak, 
put , šuma, kamenjar 

1318322 1/1  

Gizdavac 357 1548/2 kamenjar 1671 1/1  

Gizdavac 357 1548/3 kamenjar 6618 1/1  

Gizdavac 357 1548/10 kamenjar 1863 1/1  

Gizdavac 357 1548/11 kamenjar 10222 1/1  

Gizdavac 357 1548/12 kamenjar 2915 1/1  

Gizdavac 357 1548/14 kamenjar 4131 1/1  

Gizdavac 357 1548/17 kamenjar 486 1/1  

Gizdavac 357 1548/20 kamenjar 1082 1/1  

Gizdavac 357 1548/21 kamenjar 3734 1/1  

Gizdavac 357 1548/23 kamenjar 35 1/1  

Gizdavac 357 1548/24 kamenjar 40 1/1  

Gizdavac 357 1548/25 kamenjar 312 1/1  

Gizdavac 357 1548/29 pašnjak 5000 1/1  

Gizdavac 358 1618/1 Pašnjak, kamenjar 631984 1/1  

Gizdavac 358 1618/7 kamenjar 2262 1/1  

Gizdavac 358 1618/8 kamenjar 42 1/1  

Gizdavac 358 1618/9 pašnjak 17882 1/1  

Gizdavac 358 1618/11 kamenjar 6865 1/1  

Gizdavac 358 1618/18 kamenjar 4928 1/1  

Gizdavac 358 1618/20 kamenjar 4988 1/1  

Gizdavac 358 1618/21 kamenjar 5956 1/1  

Gizdavac 358 1618/29 kamenjar 4400 1/1  

Gizdavac 358 1618/30 kamenjar 64 1/1  

Gizdavac 358 1618/37 kamenjar 890 1/1  

Gizdavac 358 1618/42 kamenjar 42 1/1  

Gizdavac 358 1618/47 kamenjar 42 1/1  

Gizdavac 358 1618/54 kamenjar 42 1/1  

Gizdavac 358 1618/63 kamenjar 7303 1/1  

Gizdavac 358 1618/68 kamenjar 42 1/1  

Gizdavac 358 1618/70 kamenjar 42 1/1  

Gizdavac 358 1618/71 kamenjar 1077 1/1  

Gizdavac 358 1618/72 kamenjar 1116 1/1  

Gizdavac 358 1618/74 kamenjar 14091 1/1  

Gizdavac 358 1618/75 kamenjar 4020 1/1  

Gizdavac 358 1618/76 kamenjar 20 1/1  

Gizdavac 358 1618/78 kamenjar 6886 1/1  

Gizdavac 358 1618/79 kamenjar 7890 1/1  

Gizdavac 358 1618/80 kamenjar 1286 1/1  

Gizdavac 358 1618/81 kamenjar 28935 1/1  

Gizdavac 358 1618/80 kamenjar 415 1/1  

Gizdavac 358 1618/84 kamenjar 3255 1/1  

Gizdavac 358 1618/85 kamenjar 1871 1/1  

Gizdavac 358 1618/86 kamenjar 4549 1/1  

Gizdavac 358 1618/87 kamenjar 1296 1/1  

Gizdavac 358 1618/89 kamenjar 2304 1/1  

Gizdavac 358 1618/92 kamenjar 22955 1/1  

Gizdavac 358 1618/93 kamenjar 17719 1/1  

Gizdavac 358 1618/94 kamenjar 7063 1/1  

Gizdavac 358 1618/95 kamenjar 110968 1/1  
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Izgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Muć i drugih osoba je: 

• Radna zona Prisike 1 

• Radna zona Prisike 2 

• k.č. 2485/1 k.o.Gornji Muć 

• k.č.2788/2 k.o. Neorić 

• k.č.1277/4 k.o.Sutina 

• k.č.3174/2 k.o.Donji Muć 

• k.č.3174/6 k.o.Donji Muć 

• k.č.2591/1 k.o.Donji Muć 

• k.č.3173/5 k.o.Donji Muć 

• k.č.3173/7 k.o.Donji Muć. 

• k.č.3173/6 k.o.Donji Muć. 
 
U portfelju nekretnina u vlasništvu Općine Muć udio čini građevinsko zemljište koje predstavlja potencijal za investicije i ostvarivanje 
ekonomskog rasta, dok jedan dio tog zemljišta nije uknjižen na Općinu Muć. Općina Muć uspostavila je registar imovine, a kako bi što 
učinkovitije upravljala i raspolagala građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine što podrazumijeva i provođenje postupaka stavljanja 
tog zemljišta u funkciju: prodajom, osnivanjem prava građenja i prava služnosti, rješavanjem zahtjeva razvrgnuća suvlasničke zajednice 
na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske i općine i drugih osoba, zatim provođenjem postupaka osnivanja založnog prava, davanjem 
u zakup zemljišta, ako upravljanje i raspolaganje njima nije u nadležnosti  nekog drugog tijela. 
 
Zakonski propisi kojima je uređeno upravljanje i raspolaganje građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske: 
 
1.Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 52/18), 
2.Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (»Narodne novine«, broj 80/11 i 144/21). 
 
U planiranju korištenja potencijala građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine u funkciji rasta i razvoja, važnu ulogu ima i prostorno 
planiranje. Zakonom o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/2013, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) propisano je da se neki 
prostorni planovi donose uz suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, međutim Republika Hrvatska smatra potrebnim 
osigurati aktivnije sudjelovanje Ministarstva državne imovine RH u procesu prostornog planiranja u suradnji s jedinicama lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, posebno tamo gdje su planirane strateške investicije. 
 
Slijedom navedenog, građevinsko zemljište u vlasništvu Općine prodavat će se ponajprije: 
 
1. U postupku javnog nadmetanja na temelju: 

• prijedloga općinskog vijeća i općinskog načelnika, 

• obrazloženog prijedloga fizičkih i pravnih osoba, 

• obrazloženog prijedloga ministarstava ili drugih središnjih tijela državne uprave. 
 
2. Bez postupka javnog nadmetanja na temelju: 

• zahtjeva vlasnika objekata izgrađenih na zemljištu u vlasništvu Općine Muć, ako su ozakonjeni. 
 

Gizdavac 358 1618/97 kamenjar 42 1/1  

Gizdavac 358 1618/99 kamenjar 3804 1/1  

Gizdavac 358 1618/100 kamenjar 3369 1/1  

Gizdavac 358 1618/105 kamenjar 64 1/1  

Gornji Muć 831 2485/1 Pašnjak, kuća,šuma,neplodno 2025345 4071498/ 
4086020 

 

Gornji Muć 831 2485/264 pašnjak 9840 4068318/ 
4086020 

 

Donji Muć 1019A *159 pojata  1/1  

Donji Muć 1019A 2591 vrt 306 1/1  

Donji Muć 1019A 2596/1 oranica 247 1/1 Stambena zgrada 

Donji Muć 929/A 3174/2 oranica 349 1/1 Društveni dom 

Neorić 558 2788/2 dvorište, izgrađeno zemljište 1177 1/1 Posl. zgr. - vrtić 

Gornje 
Ogorje 

534 886/2 pašnjak 25840 1/70  

Crivac 556 1965/4 pašnjak 532 1/90  

Crivac  1965/5 oranica 1381 1/90  

Crivac 558 2127/1 pašnjak 954509 1/30  

Bračević 633 2075/1 pašnjak 1154555 1/50  

Bračević 638 944/2 oranica 1629 1/9  

Bračević 638 945 oranica 3906 1/9  

Bračević 638 949 oranica 1680 1/9  

Sutina 506 1277/4 Zgrada, dom, dvor 1861 1/1 Dom za starije 

Sutina 506 1278/1 pašnjak 309 1/1  
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Pravo građenja ograničeno je stvarno pravo na nečijem zemljištu koje ovlašćuje njegova nositelja da na površini tog zemljišta ili ispod 
nje, izgradi ili ima vlastitu nekretninu. Izgrađena zgrada, ili ona koja tek bude izgrađena, pripadnost je prava građenja kao da je ono 
ustvari zemljište. 
 
Pravo služnosti jest ograničeno stvarno pravo na nečijoj nekretnini, gdje vlasnik ovlašćuje nositelja da se na određeni način služi tom 
nekretninom, što je vlasnik te nekretnine dužan trpjeti ili zbog toga nešto propuštati. 
 
Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine osnivanjem prava građenja podrazumijeva visoku razinu prostornog planiranja, do 
razine definiranog zahvata u prostoru.  
 
➢ PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NERAZVRSTANIM CESTAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE MUĆ 
 
Prema Zakonu o cestama („Narodne novine“, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), nerazvrstane ceste su ceste koje 
se koriste za promet vozilima, koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim navedenim Zakonom i drugim 
propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu navedenog Zakona. Nerazvrstane ceste su javno dobro u općoj uporab i u 
vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalaze. Nerazvrstane ceste se ne mogu otuđiti iz vlasništva jedinice lokalne 
samouprave niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci 
izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave, pod uvjetima da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste. Dio 
nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup sukladno posebnim propisima, ako se time ne ometa 
odvijanje prometa, sigurnost kretanja pješaka i održavanje nerazvrstanih cesta. Nerazvrstane ceste upisuju se u zemljišne knjige kao 
javno dobro u općoj uporabi i kao neotuđivo vlasništvo jedinice lokalne samouprave.  
 
Također je obveza Općine Muć upisivati nerazvrstane ceste u bazu podataka kao javno dobro u općoj uporabi i kao neotuđivo vlasništvo 
Općine Muć. 
 
Općinsko vijeće je donijelo Odluku o nerazvrstanim cestama na području Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ br. 04/11 i 04/19), 
kojom se uređuje upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Muć, mjere za zaštitu i 
nadzor nad nerazvrstanim cestama te prekršajne odredbe. Općina Muć u 2023. godini planira nastaviti provedbu aktivnosti uređenih 
Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Općine Muć. 
 
Na osnovu baze podataka (ucrtane ceste) koja čini sastavni dio Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Muć („Službeni 
glasnik Općine Muć“ br. 04/11 i 04/19) i identifikaciji čestica zemlje iz baze podataka, koja je zaprimljena od društva “Hrva tske ceste” 
d.o.o. kao tijela koje vodi jedinstvenu bazu podataka o javnim cestama za operativne potrebe osiguranja tehničko-tehnološkog jedinstva 
mreže javnih cesta, Općina Muć je pokrenula postupke za uknjižbu prava vlasništva nerazvrstanih cesta na svoje ime, koji postupci su u 
tijeku i koji će se nastaviti i u 2023. godini.   
 
Plan rješavanja imovinsko – pravnih i drugih odnosa vezanih za komunalnu infrastrukturnu – igrališta 
  
Igrališta u vlasništvu Općine Muć su: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
U svrhu izgradnje, rekonstrukcije i dovršenja dječjih i sportskih igrališta u Donjem Muću, Neoriću, Sutini, Sutini-Šolići i Gizdavcu, Općina 
Muć će nastaviti sa postupcima upisa i uknjižbe navedenih nekretnina pred nadležnim sudovima i institucijama, a na osnovu Odluke o 
proglašenju komunalne infrastrukture – igrališta javnim dobrom u općoj uporabi i vlasništvom Općine Muć, koju je donijelo općinsko 
vijeće Općine Muć dana 26. kolovoza 2021. godine.    
 
Plan rješavanja imovinsko – pravnih i drugih odnosa vezanih za komunalnu infrastrukturnu – groblja 
 
Groblja u vlasništvu Općine Muć su: 

k.o. z.k.ul. k.č.br. Oznaka zemljišta Površina 
/ m2 

Udio 
vlasništva 

Napomena 

Gizdavac 498 1843 Igralište Gizdavac 1459 1/1  

Sutina 639 1948 Igralište Sutina-Šolići 967 1/1  

Donji Muć 1244 5344 Igralište Donji Muć 4657 1/1  

Neorić 736 2941 Igralište Neorić 3319 1/1  

Sutina 339 1863/1 Igralište Sutina-Milina   Postupak u tijeku 

k.o. z.k.ul. k.č.br. Oznaka zemljišta Površina 
/ m2 

Udio 
vlasništva 

Napomena 

Gornje Ogorje 
 

630 4543 Mjesno groblje Sv. Jure 11411 1/1  

Gornje 
Postinje 
 

317 1072 Mjesno groblje Gornje Postinje 1694 1/1  

Bračević 
 

737 2885 Mjesno groblje Svih svetih 7452 1/1  

Donje 
Postinje 

420 1168 Mjesno groblje Donje Postinje 2204 1/1  

Sutina 
 

638 1941 Mjesno groblje Zelovo-Sv. Ilija 2399 1/1  
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Općina Muć je na osnovu Odluke o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi, koju je donijelo općinsko 
vijeće Općine Muć dana 28. kolovoza 2019. godine te po izradi geodetskih elaborata za potrebe provođenja promjena u katastru 
zemljišta, započela sa postupcima evidentiranja komunalne infrastrukture – groblja u zemljišne i katastarske knjige. Tri predmeta su još 
uvijek u tijeku, a dovršetak istih se očekuje polovicom 2023. godine. Nakon ispunjenja zakonskih pretpostavki Općina Muć p lanira 
započeti sa postupcima evidentiranja groblja u Neoriću i Donjem Muću.   
  
Plan provođenja postupaka procjene imovine u vlasništvu Općine Muć 
 
Zakonski propisi, akti i dokumenti kojima je uređeno provođenje postupaka procjene imovine u vlasništvu Republike Hrvatske: 
1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18, 110/18 i 32/20), 
2. Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (»Narodne novine«, broj 107/14), 
3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/2000, 73/2000, 114/2001, 

79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 153/2009, 143/2012, 152/14, 81/15 i 94/17) i 
4. Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). 
 
Procjena potencijala imovine mora se zasnivati na snimanju, popisu i ocjeni realnog stanja, a zatražiti će se od ovlaštenog vještaka.  
 
Plan upravljanja, tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Općine Muć 
 
U financijskom planu proračuna osigurati će se određena sredstva za plaćanje svih režijskih troškova te za investicijsko održavanje ovih 
objekata, kako bi se priveli svrsi i bili prikladniji za korištenje.  
 
Također, nastavit će se s aktivnostima vezanim za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na objektima kojima Općina raspolaže, a za 
koje zemljišnoknjižno stanje nije usklađeno sa stvarnim stanjem, a također i s rješavanjem pravnog statusa korisnika stanova u 
vlasništvu Općine Muć. 
 
Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Muć 
 
Nastavit će se s aktivnostima vezanim za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na imovini kojom Općina raspolaže, a za koje 
zemljišnoknjižno stanje nije usklađeno sa stvarnim stanjem. 
 
Plan postupaka vezanih uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup informacijama koje se tiču upravljanja 
i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine 
 
Potrebno je objaviti na web Općine cjelokupan popis imovine i konstantno ga ažurirati te organizirati učinkovitije korištenje imovine u 
vlasništvu Općine, s ciljem stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi. 
 
Zakonski propisi kojima je uređeno postupanje vezano uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup informacijama 
koje se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske: 
 

1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 52/18), 
2. Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 i 69/22). 

 
Zaključak 
 
Dužnost Općine Muć je učestalo pratiti pravne propise i donositi odgovarajuće opće akte i pravilnike, a radi što učinkovitijeg, 
jednoobraznog i transparentnijeg raspolaganja i upravljanja svojom imovinom.  
 
Općina Muć sa popunjenim Registrom nekretnina i izrađenom Strategijom upravljanja imovinom te ovim Planom upravljanja i 
raspolaganja imovinom ima dobre pretpostavke za racionalno upravljanje i podlogu za donošenje odluka koje će unaprijediti procese 
upravljanja imovinom. Neovisno od činjenice što je do sada upravljanje i raspolaganje imovinom Općine bilo na dobroj razini, konstantno 
valja težiti uspostavi još boljeg sustava gospodarenja općinskom imovinom, a kako bi se ista očuvala za buduće generacije. 
 
KLASA: 024-02/22-01/05                                                                                             Predsjednik Općinskog vijeća Općine Muć 
URBROJ:2181-33-01-22-10                                                                                                               Miroslav Šolić   
Donji Muć, 02. prosinca 2022. godine  

 

Gornji Muć 
 

977 2560,2561 Mjesno groblje – Sv. Petar 8495 1/1  

Milešine 
 

279 1263 Mjesno groblje Zlopolje 5014 1/1  

Donji Muć 
 

1228 5343 Mjesno groblje Tokići 548 1/1  

Gornji Muć  630/47, 
2559 

Mjesno groblje Sv. Ana 1794 / Postupak u tijeku 

Crivac 
 

 2453 Mjesno groblje Sv. Marko 6415 / Postupak u tijeku 

Gizdavac  315/2 Mjesno groblje Gizdavac 2171 / Postupak u tijeku 
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Temeljem odredbi članka 17. i 289. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 18/22, 46/22 i 119/22), članka 19. stavak 1. 
podstavak 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Naroden novine” broj 33/01 – 144/20) i članaka 29. Statuta 
Općine Muć (“Službeni glasnik Općine Muć” broj 03/13, 05/13, 02/20 i 01/21), Općinsko vijeće Općine Muć, na svojoj 9. redovnoj sjednici 
održanoj dana 02. prosinca 2022. godine, donijelo je sljedeću: 
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 
O PRAVIMA IZ SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE MUĆ 

 
Članak 1. 

U Odluci o pravima iz socijalne skrbi na području Općine Muć (“Službeni glasnik Općine Muć” broj: 04/21):  
 
Članak 2. mijenja se i glasi:” Prava iz socijalne skrbi propisana ovom odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju 
prebivalište na području Općine Muć, strancima sa stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem na području Općine Muć te osobama bez 
državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem na području Općine Muć.” 
 
Članak 4. mijenja se i glasi:” Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji pod uvjetima propisanim 
Zakonom o socijalnoj skrbi odnosno korisnicima zajamčene minimalne naknade osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu 
ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga 
smještaja u kriznim situacijama. 
 
Troškovi stanovanja u smislu ove odluke i odredaba Zakona o socijalnoj skrbi odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, troškove 
grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade. 
 
Pravo na naknadu za troškove stanovanja mogu ostvariti isključivo korisnici kojima je od Centra za socijalnu skrb izdano Rješenje o 
pravu na zajamčenu minimalnu naknadu.” 
 
Članak 5. mijenja se i glasi: ”Pomoć za podmirenje troškova stanovanja priznaje se u visini od najmanje 30 % iznosa zajamčene 
minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu. 
 
Ako su troškovi stanovanja manji od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje  se 
u iznosu stvarnih troškova stanovanja. 
 
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na taj način da Općina Muć djelomično ili u 
cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.” 
 
Članak 7. mijenja se i glasi: “Korisniku pomoći za podmirenje troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika koji se 
griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna.” 
 
Članak 8. stavak 3. mijenja se i glasi: “ Jednokratna pomoć može se ostvariti u proračunskoj godini u iznosu od najviše pet osnovica iz 
članka 27. stavka 2. Zakona za samca umanjene za 50%, odnosno sedam osnovica iz članka 27. stavka 2. Zakona za kućanstvo 
umanjene za 50%. 

Članak 2. 
U ostalom dijelu Odluka o pravima iz socijalne skrbi na području Općine Muć (“Službeni glasnik Općine Muć” broj: 04/21) ostaje 
neizmijenjena. 

Članak 3. 
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć, a stupa na snagu osmog dana od dana objave. 
 
KLASA: 024-02/22-01/05                                                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Muć 
URBROJ:2181-33-01-22-11                                                                                                    Miroslav Šolić   
Donji Muć, 02. prosinca 2022. godine 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Na temelju članka 17., stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 

114/22), članka 48. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja 

javnosti u postupku njihovog donošenja (»Narodne novine« broj 66/21), 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 prijedlog načelnika na 9. sjednici održanoj dana 02. prosinca 2022. 

donosi 

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE MUĆ ZA 2022. GODINU 

1. UVOD 

 

Sukladno članku 48. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja 

javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 66/21), godišnjim analizama stanja sustava civilne zaštite prati se napredak implementacije 

ciljeva iz Smjernica, utvrđuje novo stanje, redefiniraju prioriteti, ocjenjuje doprinos nositelja i sudionika u provođenju mjera i aktivnosti iz 

plana razvoja sustava civilne zaštite, analizira financiranje sustava civilne zaštite i realizacija svih drugih aktivnosti od značaja za 

provođenje revizije planova razvoja sustava civilne zaštite. 

 



BROJ 06.1/2022                                                                                                                                                           _  03. prosinca 2022. 

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MUĆ Stranica 14 

Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite prema članku 17. stavku 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15, 118/18, 

31/20, 20/21), u nastavku Zakon, donosi Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika.  

2. DOKUMENTI IZ PODRUČJA CIVILNE ZAŠTITE TE NAPREDAK IMPLEMENTACIJE CILJEVA IZ SMJERNICA ZA 

ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE MUĆ ZA RAZDOBLJE 2020. – 2024. 

GODINE 

 

Cilj postavljen Smjernicama: Razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta za reagiranje u velikim nesrećama 

➢ Ispunjenje cilja (trenutno stanje):  

Pravilnikom o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16) propisuje se vođenje evidencije 

osobnih podataka za operativne snage civilne zaštite. Općina Muć nije ustrojila navedene evidencije. 

 

U nastavku je opisano trenutno stanje operativnih snaga civilne zaštite koje djeluju na području Općine. 

1. Stožer civilne zaštite Općine Muć 

Načelnik Općine Muć je Odlukom osnovao Stožer civilne zaštite te imenovao načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera civilne 

zaštite. Stožer se sastoji od 7 članova. Administrativno – tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite Općine Muć obavlja 

Jedinstveni upravni odjel Općine Muć. 

Tablica 1. Članovi Stožera civilne zaštite Općine Muć  

Redni 

broj 

Član stožera 

(ime i prezime) 
Dužnost u stožeru 

Dužnost 

(u općini, pravnoj osobi/udruzi) 

1.  Goran Podnar Načelnik Stožera Pročelnik JUO-a Općine Muć 

2.  Bože Delić Zamjenik načelnika Stožera Zapovjednik DVD-a Muć 

3.  Željko Grubišić Član  GDCK Solin 

4.  Milan Domagoj Relja Član  Ambulanta Muć 

5.  Anton Milanović Član PU Splitsko-dalmatinska – PP Solin 

6.  Darko Gavrić Član Pročelnik HGSS stanice Split 

7.  Daniela Roso Član PU CZ Split 

8.  Ivica Žunić Član PU SD PP Solin 

 

Načelnik Općine za osnovani Stožer je donio Poslovnik o radu Stožera CZ Općine kojim se definira način rada Stožera. Načelnik Općine 

je donio Odluku o donošenju Plana pozivanja i aktiviranja Stožera CZ.  U suradnji s Područnim uredom civilne zaštite Split obavljeno je 

osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite. U planu je provođenja osposobljavanja ostatka članova kroz 2023. godinu. 

U 2022. godini Stožer civilne zaštite Općine Muć je sazvao sjednicu jedan put. 

Na području Općine u 2022. godini nije provedena vježba civilne zaštite.  

Sukladno članku 22. Zakona, Stožer civilne zaštite RH donosi odluke i upute koje provode stožeri civilne zaštite jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave. 

2. DVD Muć 

Vatrogastvo Općine je po stručnosti, opremljenosti, osposobljenosti i spremnosti, najkvalitetnija postojeća operativna i organizirana 

snaga civilne zaštite i njen glavni nositelj na ovom području. Na području Općine Muć djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo Muć koje 

ima 31 operativnih vatrogasaca od čega je 1 profesionalni. DVD raspolaže sa sljedećim vozilima: 

- Zapovjedno vozilo 

- Auto cisterna  

- Veliko šumsko vozilo 

- Malo šumsko vozilo 

- Navalno vozilo. 

 

U 2022. godini DVD je imao ukupno 89 intervencije (požari otvorenog prostora, požari zatvorenog prostora (objekti), tehničke 

intervencije (uklanjanje zmija iz objekta, prometna nesreća, poplava i sl.). 
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U 2022. godini Općina je donijela Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Muć za 2021. godinu. Na području Općine su 

održavani protupožarni putovi sukladno financijskim mogućnostima i Planu održavanja.  

3. Gradsko društvo Crveni križ Solin 

Gradsko društvo Crvenog križa Solin svojim aktivnostima djeluje na području Općine. Iz proračuna Općine osigurana su sredstva za 

financijranje Crvenog križa.  

 

4. Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) –  Stanica Split 

Na području Općine djeluje HGSS – Stanica Split, koja predstavlja interventnu javnu službu, koja je specijalizirana za spašavanje s 

nepristupačnih terena, pri teškim vremenskim prilikama. 

 

Općina Muć s HGSS Stanicom Split ima sporazum o sufinanciranju djelatnosti HGSS-a. Služba je jedinstvenog organizacijskog 

karaktera što znači da se u svakom trenutku može mobilizirati svaka Stanica HGSS-a sa svim raspoloživim resursima.  

5. Postrojba civilne zaštite opće namjene te povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Općine Muć 

 

Općina je donijela Odluku o imenovanju jednog povjerenika i jednog zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Općine u skladu s 

Procjenom rizika od velikih nesreća Općine Muć (2018.).  

 

Općina nije donijela Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene na području Općine u skladu s Procjenom rizika od 

velikih nesreća Općine Muć.  

 

Popunjavanje i revidiranje postrojbi CZ te povjerenika CZ potrebno je provoditi u narednom razdoblju pozivanjem dragovoljaca, 

volontera kao i pripadnika specijaliziranih udruga u sustavu civilne zaštite. 

 

Tablica 2. Prikaz planirane popune civilne zaštite na području Općine Muć 

Ukupno Stožer civilne zaštite Povjerenici i zamjenici Postrojba CZ opće namjene 

57 7 24 26 

 

6. Koordinatori na lokaciji 

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik Stožera civilne zaštite Općine iz redova 

operativnih snaga sustava civilne zaštite. Odlukom je potrebno imenovati koordinatore na lokaciji za najočekivanije rizike u skladu s 

Procjenom rizika od velikih nesreća. 

7. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

Općina nije donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite u skladu s Procjenom rizika od 

velikih nesreća. Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu se definiraju pravne osobe koje bi sudjelovale u 

provođenju pojedinih mjera civilne zaštite i spašavanja, a s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastro fa i velikih 

nesreća. Navedene pravne osobe kojima civilna zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost, izrađuju svoje operativne planove u kojima 

se utvrđuju mjere, postupci i način realizacije operativnih zadaća. Pravnim osobama od interesa za civilnu zaštitu Općine nisu 

dostavljeni Izvodi iz Procjene i Plana djelovanja civilne zaštite na području Općine. 

8. Udruge od značaja za sustav civilne zaštite 

Udruga koja ima zadaće u sustavu civilne zaštite, ima obvezu uključivanja u sustav civilne zaštite kroz redovnu djelatnost, posebno u 

slučajevima angažiranja prema Procjeni i Planu civilne zaštite na području Općine Muć. Na području Općine Muć postoje udruge od 

značaja za sustav civilne zaštite. To su Lovačko društvo „Svilaja“ te Lovačko društvo „Muć“. Ta društva se mogu uključiti u sve akcije 

civilne zaštite, posebno u aktivnostima pomoći kod akcija traganja i spašavanja. 

Općina će sukladno članku 32. stavak 4. Zakona, odnos s udrugom definirati sporazumom.  

Cilj postavljen Smjernicama: Odgovorno upravljanje rizicima od strane svih sektorskih sudionika s lokalne razine sustava civilne 

zaštite. 

  

➢ Ispunjenje cilja (trenutno stanje): 

Načelnik Općine je obavio stručno osposobljavanje u području civilne zaštite.  
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U članku 17. stavku 4. Zakon određuje da načelnik koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje 

Općine u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite Općine. 

 

Suradnja Općine na polju civilne zaštite sa susjednim jedinicama lokalne samouprave je zadovoljavajuća. 

 

Cilj postavljen Smjernicama: Uspostava organiziranog i učinkovitog sustava civilne zaštite izradom dokumenata iz područja civilne 

zaštite prema zakonskim propisima (usvajanje općih akata, planovi djelovanja, vanjski i operativni planovi civilne zaštite i dr.) te 

provođenjem aktivnosti sustava civilne zaštite 

➢ Ispunjenje cilja (trenutno stanje): 

Temeljem Zakona i podzakonskih propisa sustava civilne zaštite, Općina ima važeće akte navedene u sljedećoj tablici. 

Tablica 3. Pregled planskih dokumenata i aktivnosti sustava civilne zaštite  

Planski dokumenti i aktivnosti Nositelj Rok izvršenja 

Izvršeno do 

donošenja ovog 

dokumenta 

Napomena 

Zatražiti Izvješće o radu i Plan rada DVD-a Načelnik Na kraju godine DA / 

Plan djelovanja u području prirodnih 

nepogoda za 2023. godinu 
Općinsko vijeće 

Jednom godišnje 

do 30.11.  
NE / 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite 

za 2022. godinu  s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje 

Općinsko vijeće na 

prijedlog 

Načelnika 

Jednom godišnje DA / 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

civilne zaštite za period od 2020. – 2024. 

godine 

Općinsko vijeće na 

prijedlog 

Načelnika 

Jednom u 4 

godine 
DA / 

Procjena rizika od velikih nesreća za 

Općinu Muć (2018. godina) 

Općinsko vijeće na 

prijedlog 

Načelnika 

U roku 

određenom 

Zakonom 

DA 
Izrada min. jednom u 3 

godine 

Plan djelovanja civilne zaštite za Općinu 

Muć (2019. godina) 
Načelnik 

6 mjeseci od 

donošenja 

Procjene rizika 

od velikih 

nesreća 

DA 

Ažuriranje kontinuirano 

jednom godišnje, a po 

potrebi i češće 

Odluka o određivanju pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite 

Općinsko vijeće na 

prijedlog 

Načelnika 

Po donošenju 

Procjene rizika 

od velikih 

nesreća 

DA Potpisati ugovore 

Stožer civilne 

zaštite Općine 

Muć 

Imenovanje Načelnik 

Nakon svakih 

lokalnih izbora 

najkasnije u roku 

od 30 dana 

DA / 

Osposobljavanje Načelnik 

Članovi Stožera 

u roku od godine 

dana od 

imenovanja 

DA / 

Poslovnik o radu 

Stožera civilne zaštite 
Načelnik 

Po donošenju 

temeljnih akata 
DA / 

Plan aktiviranja i 

pozivanja Stožera civilne 

zaštite 

Načelnik 
Po donošenju 

temeljnih akata 
DA / 

Redovito godišnje 

sazivanje sjednica 

Stožera civilne zaštite 

  DA / 

Postrojba 

civilne zaštite 

opće namjene 

Općine Muć 

Odluka o osnivanju 

postrojbe civilne zaštite 

opće namjene 

Općinsko vijeće na 

prijedlog 

Načelnika 

Po donošenju 

Procjene rizika 

od velikih 

nesreća 

NE / 

Rješenje o rasporedu u 

postrojbu  civilne zaštite 

opće namjene 

Načelnik 

Po donošenju 

Odluke o 

osnivanju 

postrojbe CZ 

opće namjene 

NE / 
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Planski dokumenti i aktivnosti Nositelj Rok izvršenja 

Izvršeno do 

donošenja ovog 

dokumenta 

Napomena 

Osposobljavanje 

pripadnika postrojbe 
Načelnik 

Po donošenju 

Rješenja o 

rasporedu u 

postrojbu CZ 

opće namjene 

NE / 

Provedba smotre Načelnik 

Po donošenju 

Odluke o 

osnivanju 

postrojbe CZ 

opće namjene 

NE / 

Osiguranje od posljedica 

nesretnog slučaja te 

zdravstveni pregled 

Načelnik 

Po donošenju 

Odluke o 

osnivanju 

postrojbe CZ 

opće namjene 

NE / 

Povjerenici 

civilne zaštite 

te njihovi 

zamjenici 

Imenovanje povjerenika Načelnik 

Po donošenju 

Procjene rizika 

od velikih 

nesreća 

DJELOMIČNO / 

Osposobljavanje Načelnik Kontinuirano NE / 

Koordinatori na lokaciji 

Načelnik Stožera 

civilne zaštite 

Općine  

 NE 

sukladno 

specifičnostima 

izvanrednog događaja 

imenuje se iz redova 

operativnih snaga 

sustava CZ 

Osposobiti Načelnika za obavljanje poslova 

civilne zaštite 
 

U roku od 6 

mjeseci od 

stupanja na 

dužnost 

DA / 

Plan vježbi civilne zaštite  za 2022. godinu Načelnik Jednom godišnje DA / 

Izvješće o stanju zaštite od požara za 

2022. godinu 
Općinsko vijeće Jednom godišnje DA / 

Program aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara za područje Općine 

za 2022. godinu 

Općinsko vijeće na 

prijedlog Stožera 

civilne zaštite 

Općine i Načelnika 

Općine 

Na godišnjoj bazi DA / 

Poduzimati preventivno – planske 

aktivnosti za reagiranje u slučaju 

izvanrednih događaja uzrokovanim 

nepovoljnim vremenskim uvjetima u 

zimskom razdoblju 

 Kontinuirano DA / 

Plan motriteljsko-dojavne službe za 2022. 

godinu 
Načelnik Jednom godišnje DA / 

Plan korištenja teške građevinske 

mehanizacije za žurnu izradu 

protupožarnih prosjeka i probijanja 

protupožarnih putova za 2022. godinu 

Načelnik 
Jednom godišnje 

u slučaju izmjena 
DA / 

Plan unaprjeđenja zaštite od požara za 

2022. godinu 
Načelnik Jednom godišnje DA / 

Plan aktivnog uključenja svih subjekata 

zaštite od požara za 2022. godinu 
Načelnik Jednom godišnje DA Dostavljen je 
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Planski dokumenti i aktivnosti Nositelj Rok izvršenja 

Izvršeno do 

donošenja ovog 

dokumenta 

Napomena 

Odluka o imenovanju teklića Načelnik 

Po donošenju 

Procjene rizika 

od velikih 

nesreća 

NE / 

Godišnji plan nabave (u plan uključiti 

materijalna sredstva i opremu civilne 

zaštite) 

Načelnik Jednom godišnje DA  

Odluke iz svog samoupravnog djelokruga 

radi osiguranja materijalnih, financijskih i 

drugih uvjeta za financiranje i opremanje 

operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Načelnik Kontinuirano DA / 

Vođenje i ažuriranje baze podataka o 

pripadnicima, sposobnostima i resursima 

operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Načelnik Kontinuirano NE 

Sukladno Pravilniku o 

vođenju evidencija 

pripadnika operativnih 

snaga sustava CZ      

(NN 75/16); 

Sufinancirati programe i projekte za razvoj 

civilne zaštite 
Općinsko vijeće Kontinuirano NE / 

Osiguranje uvjeta za premještanje, 

sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te 

izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera 

civilne zaštite 

Načelnik Kontinuirano NE / 

Informiranje stanovništva s ciljem edukacije 

o pravilnom postupanju u slučaju katastrofa 

i velikih nesreća 

 Kontinuirano DA / 

 

Cilj postavljen Smjernicama: Financiranje sustava civilne zaštite u cilju racionalnog, funkcionalnog i učinkovitog djelovanja sustava 

civilne zaštite 

➢ Ispunjenje cilja (stanje na 30.06.2022.god.): 

Financijska sredstva izdvojena iz Proračuna Općine za unaprjeđenje sustava civilne zaštite u 2022. godini su: 

- HGSS: planirano……….…20.000,00 kn, ostvareno………………...0,00 kn  

- DVD Muć: planirano…….338.000,00 kn, ostvareno………...354.321,57 kn 

- Crveni križ: planirano…….40.000,00 kn, ostvareno…………..30.000,00 kn 

- C. zaštita: planirano….…..10.000,00 kn, ostvareno…………………0,00 kn 
 
 

U cilju provedbe mjera civilne zaštite, posebno evakuacije i zbrinjavanja građana, u proteklom razdoblju sukladno financijskim 

mogućnostima Općina je osigurala sredstva civilne zaštite za potrebe Općine. Nabavka opreme, sredstava, odora civilne zaštite te 

vježbe i izobrazba postrojbi i pripadnika civilne zaštite, realizirat će se na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine temel jem predloženog 

financijskog plana za naredno razdoblje. 

1. DOPRINOS NOSITELJA I SUDIONIKA U PROVOĐENJU MJERA I AKTIVNOSTI IZ PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE TE REDEFINIRANJE PRIORITETA 

 

Potrebno je konstantno raditi na doprinosu nositelja i sudionika sustava civilne zaštite u provođenju mjera i aktivnosti U skladu sa 

Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za period od 2020. – 2024. godine i Analizom stanja sustava civilne zaštite 

na području Općine Muć u 2022. godini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2022. godinu. U njemu će biti prikazane planirane 

aktivnosti sustava civilne zaštite prema redefiniranim prioritetima za narednu godinu u skladu sa zakonskim obavezama i trenutnim 

stanjem civilne zaštite na području Općine u 2022. godini. Poseban naglasak je na popunjavanju i osposobljavanju postrojbe civilne 

zaštite opće namjene te povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite kao i redovitom donošenju ostale dokumentacije iz područja 

civilne zaštite te provođenju vježbi civilne zaštite i redovitom sazivanju sjednice Stožera civilne zaštite. 

 

Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Muć objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Muć“.                                                        

KLASA: 024-02/22-01/05                                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća Općine Muć                                    
URBROJ:2181-33-01-22-12            Miroslav Šolić   
Donji Muć, 02. prosinca 2022. godine  
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Temeljem članka 17 stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („NN“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21  i 11/22), Pravilnika o nositeljima, 
sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („NN“ 
broj 66/21), te članka 29. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13, 05/13, 02/20 i 01/21), Općinsko vijeće Općine 
Muć na svojoj 9. sjednici, održanoj 02. prosinca 2022. godine, donosi 

 
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 
NA PODRUČJU OPĆINE MUĆ 

 
S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROROGODIŠNJE RAZDOBLJE 

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u njih prenose kako bi se 
konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja. 

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju. 

U skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Muć u 2022. godini, utvrđuje se Godišnji plan 
aktivnosti za 2023. godinu. 

U tablici 1. dan je prikaz aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2023. godinu. 

S obzirom na epidemiološku situaciju i još uvijek mogući prijenos bolesti COVID-19 sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne 
su pridržavati se svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te nužnih 
epidemioloških mjera određenih od strane Stožera civilne zaštite RH. Stoga je sukladno prethodno navedenom potrebno uzeti u obzir 
navedene epidemiološke mjere prilikom planiranja određenih aktivnosti sustava civilne zaštite. 

U tablici 2. dana je projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2023. god. – 2025. god.) 

 

        Tablica 4. Aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2023. godinu. 

AKTIVNOSTI 
ROKOVI 

IZVRŠENJA 
NOSITELJ SURADNJA NAPOMENA 

Ažuriranje Plana djelovanja civilne 

zaštite  

6 mjeseci od 
donošenja 

Procjene rizika od 
velikih nesreća 

Načelnik   

Plan djelovanja u području 

prirodnih nepogoda za 2023. 

godinu 

Studeni 2022. 

godine 
Općinsko vijeće   

Izrada Plana vježbi civilne zaštite 

za 2023. godinu 
Prosinac 2022. 

godine 
Načelnik Stožer cz  

Izrada Analize stanja sustava 

civilne zaštite na području Općine 

za 2022. godinu 

Prosinac 2022. 
godine 

Općinsko vijeće   

Osposobiti članove Stožera 

civilne zaštite Općine Muć 
    

Donijeti Odluku o imenovanju 

povjerenika i zamjenika 

povjerenika civilne zaštite 

 Načelnik  
U skladu s Procjenom 

rizika od velikih nesreća 

Izvršiti obuku povjerenika i 

njihovih zamjenika 
 Načelnik   

Donijeti Odluku o određivanju 

pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite 

 Načelnik  
U skladu s Procjenom 

rizika od velikih nesreća 

Izvršiti popunu postrojbe civilne 

zaštite opće namjene novim 

pripadnicima 

 Načelnik   

Osposobljavanje pripadnika 

postrojbe civilne zaštite opće 

namjene 

 Načelnik   
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AKTIVNOSTI 
ROKOVI 

IZVRŠENJA 
NOSITELJ SURADNJA NAPOMENA 

Izraditi godišnji plan nabave (u 

plan uključiti materijalna sredstva i 

opremu snaga civilne zaštite) 

Prosinac 2022. 
godine 

Načelnik   

Odluke iz svog samoupravnog 

djelokruga radi osiguravanja 

materijalnih, financijskih i drugih 

uvjeta za financiranje i opremanje 

operativnih snaga sustava CZ 

 Načelnik   

Odlukom imenovati tekliće 
Prosinac 2023. 

godine 
Načelnik   

Odlukom imenovati koordinatore 

na lokaciji za najočekivanije rizike 
Ožujak 2023. 

godine 
Načelnik Stožera 

civilne zaštite 
 

U skladu s Procjenom 
rizika od velikih nesreća 

Postupati po Programu aktivnosti 

u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara na području Općine za 

2023.godinu te poduzimati 

preventivno – planske aktivnosti 

za reagiranje u slučaju 

izvanrednih događaja 

uzrokovanim nepovoljnim 

vremenskim uvjetima u zimskom 

razdoblju 

 
Općinsko 

vijeće/Načelnik 
  

Donijeti Odluku o ustrojavanju 

motriteljsko dojavne službe za 

2023. godinu 

Svibanj 2023. 
godine 

Načelnik   

Donijeti Plan korištenja teške 

građevinske mehanizacije za 

žurnu izradu protupožarnih 

prosjeka i probijanja 

protupožarnih putova za 2022. 

godinu 

 Načelnik   

Donijeti Plan unaprjeđenja zaštite 

od požara na području Općine za 

2022. godinu 

 Načelnik   

Vođenje i ažuriranje baze 

podataka o pripadnicima, 

sposobnostima i resursima 

operativnih snaga sustava civilne 

zaštite 

kontinuirano Načelnik  

Sukladno Pravilniku o 
vođenju evidencija 

pripadnika operativnih 
snaga sustava civilne 

zaštite (NN 75/16) 

Sufinancirati programe i projekte 

za razvoj civilne zaštite 
kontinuirano Općinsko vijeće   

Osiguranje uvjeta za 

premještanje, sklanjanje, 

evakuaciju i zbrinjavanje te 

izvršavanje zadaća u provedbi 

drugih mjera civilne zaštite 

kontinuirano Načelnik   

Informiranje stanovništva s ciljem 

edukacije o pravilnom postupanju 

u slučaju katastrofa i velikih 

nesreća 

kontinuirano    

Redovito sazivanje sjednica 

Stožera CZ 
kontinuirano    
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           Tablica 5. Projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2023. god. – 2025. god.) 

Red. 
br. 

OPIS POZICIJE 
PLANIRANO za 
2023. g. (Eur) 

PLANIRANO za 
2024. g. (Eur) 

PLANIRANO za 2025. 
g. (Eur) 

1.  CIVILNA ZAŠTITA 

1.1.  Civilna zaštita 3.500,00 Eur 3.500,00 Eur 3.500,00 Eur 

 UKUPNO 3.500,00 Eur 3.500,00 Eur 3.500,00 Eur 

2.  VATROGASTVO 

2.1. 
Dobrovoljno vatrogasno 

društvo  
47.926,49 Eur 47.926,49 Eur 47.926,49 Eur 

 UKUPNO 47.926,49 Eur 47.926,49 Eur 47.926,49 Eur 

3.  PRAVNE OSOBE, HGSS, GDCK 

3.1.  
Osobna i skupna oprema za 

pravne osobe u sustavu civilne 
zaštite 

1.500,00 Eur 1.500,00 Eur 1.500,00 Eur 

3.2.  HGSS – Stanica Split 2.650,00 Eur 2.650,00 Eur 2.650,00 Eur 

3.3.  
Gradsko društvo Crvenog križa 

Solin 
4.000,00 Eur 4.000,00 Eur 4.000,00 Eur 

 UKUPNO 8.150,00 Eur 8.150,00 Eur 8.150,00 Eur 

4.  IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE 

4.1.  
Izrada planske dokumentacije 

(Procjena, planova, operativnih 
planova) 

   

 UKUPNO    

SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE 
ZAŠTITE I VATROGASTVA 

59.576,49 Eur 59.576,49 Eur 59.576,49 Eur 

 
 
 

KLASA: 024-02/22-01/05                                                                                          Predsjednik Općinskog vijeća Općine Muć        
URBROJ:2181-33-01-22-13                                                                                                           Miroslav Šolić   
Donji Muć, 02. prosinca 2022. godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

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 26.10.2022. godine donosi slijedeću 

ODLUKU 
o imenovanju predstavnika za realizaciju 

nabave računalne opreme 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom imenuje se službenik Općine Muć, Goran Podnar, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć, kao predstavnik 
za koordinaciju, pripremu i realizaciju nabave računalne opreme od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne 
imovine. 
 
Kontakt podaci osobe za realizaciju nabave računalne opreme: 
 
Goran Podnar, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć, 
Mob: 091/652-2324 
Telefon: 021/652-225 
E-mail: procelnik@muc.hr 

 
Članak 2. 

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

Klasa: 651-01/22-01/01                                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK 
Ur.broj: 2181-33-02-22-2                                                                                                                                                     Filip Stupalo                                                
Donji Muć, 26.10.2022. 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 29. studenog 2022. 
godine donosi 
 

O D L U K U 
o početku postupka jednostavne nabave za 

asfalterske radove na uređenju spojnih prilaza na županijskim i 
lokalnim cestama na području naselja Ogorje, Općina Muć 

 
 

Članak 1. 
Općine Muć, Donji Muć 254, 21203 Donji Muć, kao javni naručitelj, donosi ovu Odluku o početku postupka jednostavne nabave, 
evidencijski broj nabave 38/22. 
 

Članak 2. 
Predmet nabave su asfalterski radovi na uređenju spojnih prilaza na županijskim i lokalnim cestama na području naselja Ogorje, Općina 
Muć. 
  
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: 

- Tehnograd Novi d.o.o, Uz Vrtle 49, 21217 Kaštel Novi, e-mail: tehnograd.novi@gmail.com 
- Županijske Ceste Split d.o.o., Ruđera Boškovića 22, 21000 Split, e-mail:zupanijske@ceste-split.hr 
- Prvi Treptač d.o.o., Pujanke 24A, 21000 Split, e-mail:info@prvitreptac.hr 

 
Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć. 
 
KLASA: 406-01/22-03/04                                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK                                             
URBROJ: 2181-33-02-22-1                                                                                                                                                 Filip Stupalo 
Donji Muć, 29.11.2022. godine 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Na temelju članka 44. Statuta općine Muć (Službeni glasnik općine Muć 03/13, 05/13, 02/20 i 01/21), članka 5. Pravilnika o provedbi 
postupka jednostavne nabave (Službeni glasnik općine Muć, 01/17),  Općinski načelnik Filip Stupalo, donosi 
 

O D L U K U  
O početku postupka jednostavne nabave za „Uređenje sportskog igrališta u Neoriću“ 

 

Članak 1. 

Općina Muć,Donji Muć 254, 21203 Donji Muć,kao javni naručitelj, donosi ovu Odluku o početku postupka jednostavne nabave za 
Uređenje sportskog igrališta u Neoriću , evidencijski broj nabave 18/22. 
 

Članak 2. 
Predmet nabave je Uređenje sportskog igrališta u Neoriću. 
Tehnička specifikacija određena je  Troškovnikom. 
 

Članak 3. 
Procijenjena vrijednost nabave je 360.000,00 kuna bez pdv-a. 
 

Članak 4. 
Povjerenstvo za provedbu nabave su: Matija Duvnjak (računovodstvo),Goran Podnar (pročelnik Općine Muć), Ana-Marija Jukić (s 
važećim certifikatom u području javne nabave). 
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Članak 5. 
Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine 120/16) naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave za 
nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te radova procijenjene 
vrijednosti manje od 500.000,00 kuna. Nabava će se provesti sukladno čl.6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave 
(Službeni glasnik općine Muć, 01/17). Općinski načelnik uputit će poziv za dostavu ponuda na 3 gospodarska subjekta i to:  
 

1. GLOBETROTTER  d.o.o., Petra Dobrovića 15, Beli Manastir, alen.durlen@gmail.com 
2. INVENT-CO d.o.o., Starčevićeva 28, Split, invent-co@st.t-com.hr 
3. T.A.U. OPREMA d.o.o., Šantićeva 23, Kaštel Novi, info@tauoprema.hr 

 
Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Muć. 
 
KLASA:     406-01/22-03/03                                                                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ:  2181-33-02-22-1                                                                                                                                                 Filip Stupalo 
Donji Muć: 3. listopada  2022. godine 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Na temelju članka čl.16. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeni glasnik općine Muć, 01/17) i članka 44.Statuta 
Općine Muć (Službeni glasnik općine Muć, 03/13 i 05/13) za pripremu i provedbu  postupka jednostavne nabave broj Ev.Br. 18-22, 
donosim  
 

ODLUKU 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave 

„Uređenje sportskog igrališta u Neoriću“ 
 

Članak 1. 
Općina Muć, Donji Muć 254, 21203 Donji Muć,OIB:20072764912 na temelju Odluku o početku postupka jednostavne nabave zatražila je 
Pozivom za dostavu ponuda, jednostavne nabave procijenjene vrijednosti 360.000,00 kuna bez pdv-a., ponudu za Uređenje sportskog 
igrališta u Neoriću , evidencijski broj nabave 18/22. 
 

Članak 2. 
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u provedenom postupku jednostavne nabave, proveli su postupak otvaranja i pregleda 
ponuda,nakon kojeg su predložili donošenje ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Prihvatljiva ponuda ponuditelja  za Uređenje sportskog igrališta u Neoriću , evidencijski broj nabave 18/22 obzirom na kriterije iz ponude, 
je  
                    -  T.A.U. OPREMA d.o.o., Šantićeva 23, 21216 Kaštel Novi u iznosu od 356.555,00 kuna bez pdv-a, a s PDV-om  
445.693,75 kuna. 
 

Članak 4. 
S ponuditeljem iz članka 3.ove Odluke sklopit će se Ugovor o ustupanju radova,u skladu sa zakonom i uvjetima iz dokumentacije za 
nadmetanje. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni, dostaviti sudionicima postupka 
nabave. 
 
KLASA:     406-01/22-03/03                                                                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ:  2181-33-02-22-5                                                                                                                                                 Filip Stupalo 
Donji Muć: 17. listopada  2022. godine 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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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

