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OPĆINSKO VIJEĆE 
 

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 06. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine donosi: 
 

Procjenu rizika od velikih nesreća na području Općine Muć 
 

1) Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća na području Općine Muć. 
2) Ova Procjena rizika od velikih nesreća na području Općine Muć stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 

glasniku Općine Muć“. 
                                                                                                      
KLASA: 024-02/22-01/02                                                                                                                          Predsjednik općinskog vijeća 
URBROJ: 2181-33-01-22-6                                                                                                                                         Općine Muć 
Donji Muć, 31. ožujka  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 06. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine donosi: 
 

Plan zaštite od požara na području Općine Muć  
 

1. Donosi se Plan zaštite od požara na području Općine Muć. 
2. Ovaj Plan zaštite od požara na području Općine Muć stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Muć“. 
 

KLASA: 024-02/22-01/02                                                                                                                          Predsjednik općinskog vijeća 
URBROJ: 2181-33-01-22-5                                                                                                                                         Općine Muć 
Donji Muć, 31. ožujka  2022. godine                                                                                                                           Miroslav Šolić  
____________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), članka 29. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik 
Općine Muć“ br. 03/13, 05/13, 02/20 i 01/21), Općinsko vijeće Općine Muć na svojoj  6. sjednici održanoj dana  31. ožujka 2022. godine, 
usvaja 

Izvješće o stanju zaštite od požara 

na području OPĆINI MUĆ u 2021. godini 
 
1. Uvod 

U svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara poduzimaju se mjere i radnje za otklanjanje uzroka požara, za sprječavanje nastajanja i 
širenja požara, za otkrivanje i gašenje požara, za utvrđivanje uzroka požara kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica 
prouzrokovanih požarom (Zakon o zaštiti od požara NN br. 92/2010). 
 
Kako nalaže Zakon o zaštiti od požara u Planovima zaštite od požara, koje je donijela Općina Muć, propisane su mjere i radnje koje 
treba poduzimati na određenom području,a koji se ažuriraju svake godine. 
 
Vatrogasna djelatnost, kao dio ukupne zaštite od požara, sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, 
gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim 
situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. (Zakon o vatrogastvu NN br. 125/19). Općina Muć 
dužna je ustrojiti operativne vatrogasne postrojbe, a za organiziranost, opremljenost i intervencijsku spremnost istih odgovoran je 
općinski načelnik. 
 
Općina Muć nije ustrojila vatrogasnu postrojbu već na njenom području djeluje DVD Muć koji je dio sustava zaštite od požara unutar 
Vatrogasne zajednice SDŽ a koja je krovna organizacija zadužena za učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti i razvoj vatrogasnog 
sustava sukladno gospodarskom i tehnološkom razvoju, provedba mjera za ujednačavanje stupnja zaštite od požara na cijelom području 
Županije, te preventivno djelovanje u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara i drugih nesreća. 
 
2. Posebnosti Općine Muć 

Prostor od cca 222,62 km² Općine, podijeljen je u šesnaest naselja koja su bitno različita u pogledu zaštite od požara. Reljef općine Muć 
je karakterističan po svojoj brdovitosti s planinom Svilaja na sjeveru i planinom Moseć na južnoj strani Općine. Ravničarskog zemljišta 



BROJ 03/2022                                                                                                                                                                     01. travnja 2022. 

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MUĆ Stranica 2 

 

pogodnog za obrađivanje ima vrlo malo sa ukupno 1000 ha površine. Ostalo zemljište predstavlja krš i kamenjar i većim dijelom je golo 
ili pokriveno niskim raslinjem. 
 
Na području Općine Muć, prema popisu iz 2021. g. živi 3 461 stanovnika. Gustoća naseljenosti iznosi 15,54 st/km2, što je ispod 
državnog prosjeka koji iznosi 68,70 st/km2. 
 
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje te mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog paljenja na otvorenom na snazi je odluka o zabrani 
paljenja tijekom za razdoblje visokog indeksa ili vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara. Za provedbu mjera motrenja 
uspostavljena su dežurstva DVD-a za područje Općine Muć dok su tijekom ljetnih mjeseci organizirana pojačanja sezonskim 
vatrogascima. Sve te postrojbe, tijekom najvećeg požarnog opterećenja, obavljaju 24 satno operativno dežurstvo. Na području Općine 
Muć Hrvatske šume d.d. vrše motrilačku i dojavnu službu. 
 
3. Vatrogasna infrastruktura 

U 2021. godini sagrađen je vatrogasni dom za potrebe DVD-a Muć koji se nalazi na adresi Donji Muć 178, Donji Muć.  
 
Sukladno Zakonu o vatrogastvu i Pravilniku o minimumu tehničke opremljenosti i sredstava vatrogasnih postrojbi, te ostalim zakonskim 
propisima, DVD-u nedostaje dio propisane opreme, pogotovo one potrebne za djelovanje u slučaju iznenadnog događaja izazvanog 
opasnim tvarima a nedostaje i osnovna oprema za djelovanje na tehničkim intervencijama i potresima te na spašavanjima iz visina i 
dubina. 
 
4. Ugroženost od požara raslinja 

Poznato je područje Općine Muć, zbog svoje konfiguracije, klime i sastava raslinja posebno ugrožene od požara raslinja, poglavito 
tijekom ljetnih mjeseci. Karakter općine iziskuju pojačanu zaštitu od požara raslinja, pa time i veća materijalna izdvajanja. To predstavlja 
problem, jer taj raspršeni prostor nastanjuje manji broj stanovnika što, ukupno gledajući, znači da mali broju stanovnika skrbi o velikoj 
površini pod raslinjem. Vatrogasne intervencije u pravilu su sezonskog karaktera što otežava kontinuitet organiziranosti, jer se iz 
relativno umjerene potrebe, u određenom vremenskom periodu sve treba podrediti zahtjevnom ustroju i brojnosti. Najzahtjevnije  i 
najbrojnije intervencije su upravo u ljetnom sušnom periodu i u zimskom i proljetnim mjesecima kada dolazi do neodgovornog spaljivanja 
biljnog otpada ali nekad namjernog izazivanja požara kako bi izgorjela suha trava radi ispaše. 
 
 
5. Intervencije i osposobljavanje vatrogasaca 

Za vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine DVD- Muć dostavilo je izviješće o svom radu. Prema dostavljenom izviješću 
tijekom 2021. godine, pored redovne djelatnosti, društvo je obavljalo i niz drugih preventivnih aktivnosti u suradnji sa Općinom Muć. 
Upravni odbor društva sastao se 6 puta, na kojim sjednicama su donijete smjernice rada, odluke i način preventivnog djelovanja, kao i 
izvršiteljima tih i ostalih radnih obveza. 
 
U izvještajnom razdoblju uspostavljeni su kontakti sa svim društvima na našem području, te kontakti sa drugim društvima iz RH. 
Redovne aktivnosti DVD-a; održavanje postojeće radne opreme i vozila, edukacija i obuka vatrogasaca od kojih su: tri nova člana 
položila osnovni ispit za vatrogasce.  
 
Tijekom ljetne sezone organiziran je smjenski rad sa po 3 vatrogasca u smjeni. 
 
Tijekom 2021.g. bilo je 96. registriranih intervencija na području Općine: 
-Na požarima je sudjelovalo 920 vatrogasaca, koji su ukupno utrošili 2745 sati. Vozila su 248 puta izlazila na intervenciju. Na 
intervencijama je utrošeno 295.000,00 kn. Izgorjela površina obuhvaća 463 ha. 
 
DVD je u 2021. godini dobilo novo vatrogasno vozilo vrijednosti 3.000.000,00kn iz programa MUP-a RH. 
 
Općina Muć je u 2021. godini za financiranje djelatnosti DVD Muć iz proračuna izdvojila i uplatila na račun istog sredstva u iznosu od 
308.000,00 kn te iznos od 46.321,57 kn na ime financiranja djelatnosti DVD Muć za 2020. godinu.   
  
6. Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2021. godinu  
 
Prema Planu zaštite od požara, na području Općine Muć djeluje DVD Muć, koji broji ukupno 100 članova, od kojih 30 operativnih 
članova, te raspolaže sa 6 vozila.  
 
Na području Općine Muć evidentirana su tzv. „divlja“ odlagališta, od kojih najveći problem predstavlja tzv. „divlje odlagalište“ na lokaciji 
Podine, te se ista kontinuirano saniraju. Na području Općine Muć   su organizirane izviđačko-preventivne ophodnje prema planu kojeg 
izrađuje zapovjednik vatrogasne postrojbe. Vozila, oprema i tehnika DVD Muć nalazi se u ispravnom i pripravnom stanju. 
 
KLASA: 024-02/22-01/02                                                                                                                          Predsjednik općinskog vijeća 
URBROJ: 2181-33-01-22-4                                                                                                                                         Općine Muć 
Donji Muć, 31. ožujka  2022. godine                                                                                                                           Miroslav Šolić  
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" bro j 92/10), 
članka 29. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13, 05/13, 02/20 i 01/21) te Programa aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini, donesenog od strane Vlade Republike Hrvatske, 
KLASA: 022-03/21-07/502, URBROJ: 50301-29/23-22-2, na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Muć i Načelnika Općine Muć, 
Općinsko vijeće Općine Muć na 6. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine donosi  
 

 PLAN  
OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI 

POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA 
ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2022. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE MUĆ 

 
I. 

Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne aktivnosti, ustrojavanje i organ izacija, 
uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od 
nastanka i širenja požara na području Općine Muć u 2022. godini.  

II. 
Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. 
godini na području Općine Muć (u daljnjem tekstu: Plan) temelji se na Programu kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske  na sjednici 
održanoj 20. siječnja 2022. godine, KLASA: 022-03/21-07/502, URBROJ: 50301-29/23-22-2 u dijelu koji se odnosi na područje Općine 
Muć kao jedinicu lokalne samouprave.  
 
Ovim Planom se vrši privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i Plana ugroženosti od požara Općine Muć 
temeljem iskustava stečenih od njihovog donošenja do izrade ovog Plana.  
 

III. 
Općina Muć izradila je Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara, sukladno Procjeni te ih donijela 
na općinskom vijeću. Općina Muć planira donijeti Odluku o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na 
području Općine Muć.  

IV. 
Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) Općina Muć donijela je sljedeće akte: 
- Procjenu rizika od velikih nesreća na području Općine Muć 
- Plan djelovanja civilne zaštite na području Općine Muć 
- Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Muć u 2021. godini 
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Muć za razdoblje 2020. – 2024. godine  
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu na području Općine Muć sa financijskim učincima za trogodišnje razdob lje 
(2022. – 2024. godine)   
- Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Muć 
- Plan pozivanja i aktiviranja Stožera civilne zaštite Općine Muć 
- Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Muć 
- Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 
- Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene 
- Plan vježbi civilne zaštite za 2022. godinu. 

V. 
Prema Planu zaštite od požara na području Općine Muć djeluje: 
VATROGASNA POSTROJBA DVD „MUĆ“ 
 
- područje odgovornosti i djelovanja je čitavo područje Općine Muć, 
 
- zadaće: primanje poziva i izlazak na intervenciju u propisanom vremenu, gašenje svih vrsta požara bez obzira na složenost (požara 
otvorenog prostora, požara građevinskih i gospodarskih objekata), spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke 
pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova u nezgodama, ekološkim i inim nesrećama, sudjelovanje u 
provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, edukacija stanovništva po pitanju vatrozaštite (naročito mladeži), sudjelovanje 
u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija. 
 
Mogući veći broj požara na otvorenom prostoru, pretežno u ljetnim mjesecima zahtijeva učešće većeg broja vatrogasaca, kako za sam 
period gašenja požara tako i po završetku akcije gašenja kod čuvanja požarišta pa pored navedenih postrojbi na području Općine Muć 
mogu intervenirati i dobrovoljna vatrogasna društva udružena u Vatrogasnu zajednice Splitsko-dalmatinske županije. 
 

VI. 
Radi omogućavanja normalnog kretanja vatrogasnim vozilima u šumskim područjima potrebno je izvršiti uklanjanje raslinja uz šumske 
putove na problematičnim dijelovima, a nakon izvršenog kontrolnog pregleda šumskih putova od strane operativnih članova DVD Muć. 
Za organizaciju provedbu ove aktivnosti zadužuje se komunalni redar Općine Muć, a za provedbu aktivnosti Vatrogasna postrojba DVD 
Muć. 

VII. 
Na području Općine Muć nema službenog odlagališta komunalnog otpada. Postoji 11 divljih odlagališta komunalnog otpada za koje  se 
predviđa sanacija odlagališta: Podine, Ramljane, II, Bračević, Matende, Sutina, Sarići, Zmijavac (put Palinića), Put Smolčića, Soči, 
Paučići i Krivi Dolac. 
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Jedinstveni upravni odjel Općine Muć zadužen je za konstantno praćenje stanja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom, kao i 
poduzimanje stalnih mjera s ciljem sprječavanja nastajanja i sanacije «divljih» deponija, kao i drugih lokacija na kojima se povremeno 
nalazi deponirani otpad. 

VIII. 
Motriteljsko-dojavna služba ustrojava se s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara. Izviđačko preventivne ophodnje 
ustrojavaju se s ciljem poduzimanja mjera za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti odnosno pravovremeno otkrivanje, javljanje i 
gašenje požara u samom začetku. 
 
Na području Općine Muć postoje građevine i otvorene površine koje su razvrstane u najviše kategorije ugroženosti te se motrenja i 
ophodnje vrše u danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od nastanka i širenja požara otvorenog prostora te u danima prosudbe 
Vatrogasnog operativnog centra Split za takvim djelovanjem. 

IX. 
Na području Općine Muć motrenje opasnosti od nastanka požara vrši se s motrilačke postaje Borovača. 
 

X. 
Vatrogasci DVD-a Muć vrše izviđačko preventivne ophodnje. Ophodnje se obavljaju u danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od 
nastajanja i širenja požara otvorenog prostora te u danima prosudbe Vatrogasno operativnog centra za takvo djelovanje i to u dvije 
smjene: 
- od 08:00 do 14:00 sati  
- od 14:00 do 22:00 sati. 

XI. 
Za ophodnju koristi se zapovjedno terensko vozilo, a u slučaju potrebe može se koristiti i navalno vozilo. Vrstu vozila za ophodnje, 
dnevni raspored vatrogasaca i plan ophodnje izrađuje zapovjednik vatrogasne postrojbe.  
 
Izviđačko preventivne ophodnje obavljat će vatrogasci u radnim odorama opremljeni potrebnom opremom. Dinamika izviđačko 
preventivnih ophodnji utvrđuje se po dnevnom nalogu zapovjednika, što se evidentira u dnevniku obavljanja ophodnji. U slučaju dojave 
motriteljsko dojavne službe na zamijećene događaje požarne opasnosti na terenu ophodnja će se upućivati na takve lokacije s ciljem 
poduzimanja mjera za brzu akciju gašenja požara u začetku. 

XII. 
Za potrebe žurne izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara na području Općine Muć 
angažirat će se teška mehanizacija sljedećih tvrtki: 
- Ćuk d.o.o., Progon I 41, Gornji Muć  
- Grguša d.o.o., Mirit 5, Neorić  
- Đole Kop, obrt za zemljane radove, Filipovići 8, Ramljane. 
 
Navedene tvrtke se ugovorno obavezuju temeljem telefonskog poziva žurno angažirati tešku građevinsku mehanizaciju, a Općina Muć 
se obavezuje isplatiti naknadu za izvršene radove prema lokalnim tržnim cijenama po dostavi računa, temeljem prethodno usuglašenog i 
ovjerenog troškovnika radova. 

XIII. 
Vozila, oprema i tehnika DVD-a Muć potrebna za djelovanje tijekom protupožarne sezone je pripremljena i nalazi se u ispravnom stanju. 
 

XIV. 
Za koordinaciju u akcijama civilne zaštite na području Općine Muć u slučaju nastupanja prirodnih nepogoda ustrojen je Stožer civilne 
zaštite Općine Muć. Kao član Stožera civilne zaštite Općine Muć uključen je zapovjednik DVD Muć te predstavnik Službe civilne zaštite 
Split. 

XV. 
Poradi učinkovitog vođenja posebno složenih višednevnih intervencija, na raspolaganje operativnom stožeru intervencije i vatrogasnim 
snagama stavlja se: 
- zgrada DVD-a Muć i 
- zgrade općine Muć. 

XVI. 
Za potrebe djelovanja operativnih i zapovjednih snaga civilne zaštite u slučaju neposredne opasnosti od teških prirodnih nepogoda 
koriste se prostori: 
- zgrade DVD-a Muć i 
- zgrade općine. 

XVII. 
Osoba zadužena za koordinaciju provedbe Programa Vlade RH za Općine Muć je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Goran 
Podnar (tel. 021/652-225). 

XVIII. 
U Proračunu Općine Muć za 2022. godinu osigurana su sredstva za potrebe sustava civilne zaštite u ukupnom iznosu od 25.000,00 kn, 
od čega 338.000,00 kuna isključivo za vatrogastvo (Dobrovoljno vatrogasno društvo Muć, troškovi motrenja i ophodnji, prijevoza i 
prehrane). 

XIX. 
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Muć i web stranicama Općine Muć.  
 
KLASA: 024-02/22-01/02                                                                                                                          Predsjednik općinskog vijeća 
URBROJ: 2181-33-01-22-7                                                                                                                                         Općine Muć 
Donji Muć, 31. ožujka  2022. godine                                                                                                                           Miroslav Šolić  
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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 06. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine usvaja: 
 

Izvješće o radu davatelja javne usluge 
sakupljanja otpada za 2021. godinu 

 
1. Usvaja se Izvješće o radu davatelja javne usluge sakupljanja otpada za 2021. godinu. 
2. Ovo Izvješće o radu davatelja javne usluge sakupljanja otpada za 2021. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom glasniku Općine Muć“. 
 

KLASA: 024-02/22-01/02                                                                                                                          Predsjednik općinskog vijeća 
URBROJ: 2181-33-01-22-8                                                                                                                                         Općine Muć 
Donji Muć, 31. ožujka  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 06. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine usvaja: 
 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
Općine Muć za 2021. godinu 

 
1. Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Muć za 2021. godinu. 
2. Ovo Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Muć za 2021. godinu stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u "Službenom glasniku Općine Muć". 
 

KLASA: 024-02/22-01/02                                                                                                                          Predsjednik općinskog vijeća 
URBROJ: 2181-33-01-22-9                                                                                                                                         Općine Muć 
Donji Muć, 31. ožujka  2022. godine                                                                                                                           Miroslav Šolić  
____________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 7.,12. i 13., u vezi s člankom 69. stavkom 1. Zakona o ustanovama (Narodne novine RH broj 76/93, 29/97, 47/99, 
35/08 i 127/19), članka 7. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine RH broj 10/97, 107/07 94/13 i  98/19) 
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 6. 
sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022.godine, donijelo je 

ODLUKU 
o podjeli Dječjeg vrtića Cvrčak Solin i osnivanju novog dječjeg vrtića 

 
I. TEMELJNE ODREDBE 

Članak 1. 
Utvrđuje se da su temeljem rješenja Ministarstva kulture i prosvjete KLASA:032-03/94-01/72, URBROJ:532-02-6/4-94-02 od 22. veljače 
1994. godine, osnivačka prava nad Dječjim vrtićem Cvrčak prenesena na jedinicu lokalne samouprave i to Grad Solin i općine Klis i Muć. 
 
Nadalje se utvrđuje da je stupanjem na snagu Zakona o područjima županija, općina i gradova u RH (NN RH br. 10/97) osnovana 
Općina Dugopolje izdvajanjem iz područja Općine Klis i time stekla prava i obveze suosnivača Dječjeg vrtića Cvrčak- Solin, a što je 
potvrđeno sklapanjem Sporazuma o uređenju međusobnih prava i obveza spram dječjeg vrtića Cvrčak Solin iz 2015. godine. 
  

Članak 2. 
Dječji vrtić Cvrčak Solin, sa sjedištem u Solinu, Kralja Zvonimira 71 (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić Cvrčak), upisan u registarski uložak s 
matičnim brojem subjekta upisa 060173680, OIB: 96340711235, kod Trgovačkog suda u Splitu, ima status javne ustanove koja 
djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi o djeci rane i predškolske dobi obavlja kao javnu službu. 
 

Članak 3. 
Ovom Odlukom o podjeli i osnivanju Dječji vrtić Cvrčak dijeli se na dvije javne ustanove i to na način da se osniva jedan novi dječji vrtić  
Dječji vrtić Maslačak sa sjedištem u Dugopolju, dok Dječji vrtić Cvrčak Solin, nastavlja s obavljanjem djelatnosti predškolskog odgoja i 
obrazovanja, te skrbi o djeci rane i predškolske dobi. 

Članak 4. 
Dječji vrtić Maslačak imat će u svom sastavu slijedeći objekat-jedinice: 
- Maslačak, Dugopolje, IV gardijske brigade 6, osam odgojnih skupina 
-Bubamara, Dugopolje, Ante Starčevića 4, pet odgojnih skupina. 
 
Dječji vrtić Cvrčak Solin, dužan je iz svojih akata brisati odgojne skupine iz Dugopolja iz stavka 1.  ovoga članka. 
 

Članak 5. 
Osnivač Dječjeg vrtića Maslačak je Općina Dugopolje sa sjedištem u Dugopolju, IV gardijske brigade 6 (u daljnjem tekstu: Osnivač). 
 
Dječji vrtić iz stavka 1. ovog članka je pravna osoba koja je samostalna u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanju sukladno Zakonu, 
propisima utemeljenim na Zakonu, ovoj Odluci, statutom dječjeg vrtića, stručnim normama, te pravilima struke. 
 

Članak 6. 
Dječji vrtić Maslačak stječe svojstvo pravne osobe danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.  
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Dječji vrtić Maslačak može prestati s radom pod uvjetima i na način utvrđen odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o predškolskom 
odgoju i obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon). 

Članak 7. 
Dječji vrtić može imati jednu ili više podružnica. 
Osnivač donosi odluku o osnivanju podružnice dječjeg vrtića koje će biti ustrojen Statutom dječjeg vrtića na temelju Zakona o 
ustanovama. 
Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost i posluje u sjedištu osnivača Općine Dugopolje. 

 
1. DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA 

Članak 8. 
Djelatnost Dječjeg vrtića Maslačak je predškolski odgoj i obrazovanje, te skrb o djeci rane i predškolske dobi od navršenih 6 mjeseci 
života do polaska u osnovnu školu. 

Članak 9. 
U Dječjem vrtiću Maslačak ostvaruju se: 
– redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su 
prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovom mogućnostima i sposobnostima, 
– programi za djecu rane i predškolske dobi sa teškoćama u razvoju, 
– programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi, 
– predškolski program, 
– programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja. 
Dječji vrtić može izvoditi i druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja, a sve sukladno Zakonu te Državnom 
pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe. 
 
III. SREDSTVA ZA RAD 

Članak 10. 
Diobenom bilancom utvrdit će se podjela nekretnina, pokretnina, financijskih sredstava, te prava i obveza između Dječjeg vrtića Cvrčak i 
Dječjeg vrtića Maslačak. 
 
Diobena bilanca iz stavka 1. ovoga članka temeljit će se na teritorijalnom principu i sukladno čl. 5. Sporazuma o uređivanju međusobnih 
prava i obveza spram Dječjeg vrtića Cvrčak Solin iz 2015. godine, na način da objekti sa pripadajućom opremom ostaju na raspo laganju 
onom osnivaču na čijem području se nalaze.  
 
Po jednog člana povjerenstva imenovat će Gradonačelnik Grada Solina iz reda djelatnika Dječjeg vrtića Cvrčak i predstavnika Grada, a 
načelnik Općine Dugopolje iz redova Dječjeg vrtića Maslačak i predstavnika općine Dugopolje.  
 
Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka izradit će Diobenu bilancu po načelima iz st. 2. ovog članka,  najkasnije do početka rada 
novoosnovanog dječjeg vrtića.  
 
Ovom Odlukom svi osnivači, sukladno Sporazumu iz 2015. godine, obvezuju se prije početka rada novoosnovanog dječjeg  vrtića, 
podmiriti sva dugovanja prema Dječjem vrtiću Cvrčak-Solin. 

Članak 11. 
Prostor za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića Maslačak osigurat će osnivač Općina Dugopolje u svom sjedištu. 
 
Sredstva za osnivanje, te sredstva za rad i obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića Maslačak osigurat će se u skladu s utvrđenim kriterijima 
za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, sudjelovanjem roditelja u cijeni 
programa, proračuna osnivača Općine Dugopolje i iz drugih Zakonom dopuštenih izvora. 
 
Ako u obavljanju djelatnosti dječji vrtić  Maslačak ostvari višak prihoda dužan je njime se koristiti isključivo za obavljanje i razvoj 
djelatnosti u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama osnivača. 
 
Osnivač Općina Dugopolje osigurava broj odgojno-obrazovnih i ostalih radnika potrebnih za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića 
Maslačak. 
 
IV. UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM 

Članak 12. 
Dječjim vrtićem Maslačak  upravlja Upravno vijeće. 
 
Rad Upravnog vijeća pobliže se uređuje Statutom dječjeg vrtića Maslačak u skladu s ovom Odlukom i Zakonom. 
 
Upravno vijeće ima pet članova: 
– tri člana imenuje osnivač  sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i Zakonu o ustanovama iz reda javnih djelatnika 
– jednog člana biraju roditelji na sastanku roditelja djece koja koriste usluge dječjeg vrtića  
– jedan član bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika dječjeg vrtića na odgojiteljskom vijeću 
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine. 
Upravno vijeće, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama, obavlja ove poslove: 
– odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim ovom Odlukom i Statutom dječjeg 
vrtića  uz suglasnost osnivača, 
– predlaže osnivačima statusne promjene dječjeg vrtića, 
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– predlaže osnivačima promjenu naziva dječjeg vrtića, 
– odlučuje o upisu djece i mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača, 
– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno odredbama Zakona, 
– obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i Statutom dječjeg vrtića  
 

Članak 13. 
Ravnatelj zastupa dječji vrtić Maslačak te je poslovodni i stručni voditelj dječjeg vrtića. 
Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad dječjeg vrtića. 
 
Djelokrug i način rada ravnatelja utvrđuje se Statutom dječjeg vrtića u skladu sa Zakonom. 
Za ravnatelja dječjeg vrtića  može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima na jmanje pet 
godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. 
 
Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće dječjeg vrtića  u skladu sa Zakonom i Statutom. 
 
Ravnatelja imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića  na prijedlog Upravnog vijeća. 
Ravnatelji se imenuju na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja. 
 
Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama ravnatelj: 
– predlaže kurikulum dječjeg vrtića, 
– predlaže godišnji plan i program rada dječjeg vrtića  te podnosi izvješće o njegovom ostvarenju, 
– brine o provođenju odluka Upravnog vijeća, Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela, 
– obavlja i druge poslove utvrđene Statutom dječjeg vrtića  
 

Članak 14. 
Do izbora i imenovanja ravnatelja dječjeg vrtića sukladno Statutu i Zakonu, privremenog ravnatelja imenovat će Osnivač posebnom 
Odlukom. 
 
Privremeni ravnatelj ovlašten je za obavljanje radnji u vezi osnivanja i poslovanja Dječjeg vrtića  kao samostalne ustanove, a osobito: 
– pribaviti potrebne dozvole za početak rada, 
– donijeti privremeni statut uz prethodnu suglasnost osnivača, 
– podnijeti prijavu za upis u sudski registar, 
– obaviti i druge radnje potrebne za početak rada Dječjeg  vrtića. 
 

Članak 15. 
Stručno tijelo dječjeg vrtića Maslačak  je Odgojiteljsko vijeće. 
 
Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja u dječjim 
vrtićima. 
 
Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju kurikuluma dječjeg vrtića Maslačak i plana i programa rada kao njegovog sastavnog dijela, 
prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove 
utvrđene Zakonom i Statutom dječjeg vrtića. 
 
Djelokrug i način rada Odgojiteljskog vijeća pobliže se uređuje Statutom dječjeg vrtića. 
 
V.  RADNICI DJEČJEG VRTIĆA 

Članak 16. 
Na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rane i predškolske dobi u dječjem vrtiću 
Maslačak radit će sljedeći odgojno-obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnik (pedagog, psiholog i stručnjak edukacijsko-
rehabilitacijskog profila) te medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica. 
 
Osim odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 1. ovog članka u dječjem vrtiću  Maslačak, radit će i druge osobe koje će obavljati 
administrativno-tehničke i pomoćne poslove. 
Odgojno-obrazovni radnici u dječjim vrtićima moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, položeni ispit te utvrđenu 
zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka. 
 

Članak 17. 
Dječji vrtić Maslačak preuzet će radnike zaposlene u Dječjem vrtiću Cvrčak - Solin, zatečene na obavljanju poslova u vrtićkim odgojnim 
skupinama koje rade na području Općina Dugopolje, a koji ispunjavaju stručne i druge uvjete utvrđene propisima, u broju potrebnom za 
obavljanje djelatnosti dječjeg  vrtića Maslačak. 
 
O preuzimanju iz stavka 1. ovoga članka Dječji vrtić Cvrčak – Solin i Dječji vrtić  Maslačak sklopit će posebni pisani Sporazum. 
 
VI. KORISNICI USLUGA DJEČJEG VRTIĆA 

Članak 18. 
Korisnike usluga ranog i predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi upisane u vrtićke skupine  preuzet će dječji vrtić Maslačak. 
 



BROJ 03/2022                                                                                                                                                                     01. travnja 2022. 

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MUĆ Stranica 8 

 

O preuzimanju korisnika iz stavka 1. ovoga članka dječji vrtić Cvrčak-Solin i dječji vrtić Maslačak sklopit će posebni pisani Sporazum. 
 
VII. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I DJEČJEG VRTIĆA  DUGOPOLJE  
 

Članak 19. 
Dječji vrtić Maslačak za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom. 
Osnivač Općina Dugopolje solidarno i neograničeno odgovara  za obveze dječjeg vrtića. 
 
Ukoliko u obavljanju djelatnosti dječji vrtić Maslačak ostvari manjak prihoda, Osnivač Općina Dugopolje se obvezuje pokriti manjak za 
dječji vrtić uz uvjet da je dječji vrtić pravilno i u skladu sa Zakonom i odlukama osnivača koristio osigurana sredstva, u protivnom manjak 
je dužan podmiriti dječji vrtić  Maslačak. 
 

Članak 20. 
Dječji vrtić Maslačak ne može bez suglasnosti osnivača Općine Dugopolje stjecati, opterećivati ili otuđivati nekretnine i drugu imovinu na 
njihovom području čija je pojedinačna vrijednost veća od 200.000,00 kuna. 
 

Članak 21. 
Osnivač donosi odluku o nazivu i sjedištu dječjeg vrtića, te promjeni naziva i sjedištu dječjeg vrtića, odlučuje o promjeni d jelatnosti 
dječjeg vrtića, donosi odluke o statusnim promjenama i prestanku dječjeg vrtića, te druge odluke sukladno zakonskim ovlaštenjima 
osnivača. 

Članak 22. 
Dječji vrtić  Maslačak dužan je: 
– obavljati djelatnost za koju je osnovan, 
– najmanje jednom godišnje izvijestiti osnivača o radu i poslovanju, 
– obavljati upis djece u dječji vrtić, 
– dostaviti statut na suglasnost osnivaču i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
– pravovremeno izvršavati obveze koje ima prema Zakonu, općim aktima i odlukama osnivača. 
Osnivač Općina Dugopolje se obvezuje: 
–da će dječjem vrtiću Maslačak redovito osiguravati potrebna financijska sredstva, 
–da će dječjem vrtiću Maslačak pružati stručnu i drugu potrebitu pomoć u vezi s poslovanjem. 
 

Članak 23. 
Na međusobna prava i obveze osnivača Općine Dugopolje i dječjeg vrtića Maslačak koja nisu utvrđena ovom Od lukom, primjenjuju se 
odredbe Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Zakona o ustanovama. 
 
VIII. OPĆI AKTI DJEČJEG VRTIĆA 

Članak 24. 
Dječji vrtić Maslačak ima  Statut. 
Osim Statuta, dječji vrtić ima  i druge opće akte određene Statutom. 
 
Statutom se pobliže uređuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način 
davanja usluga, radno vrijeme, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja dječjeg vrtića. 
 
Statut donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača. 
 
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 25. 
Privremeni ravnatelj dječjeg vrtića Maslačak, donijet će privremeni Statut dječjeg vrtića Maslačak uz prethodnu suglasnost osnivača, u 
roku od 90 dana od stupanja na snagu ove Odluke. 
 
Na temelju privremenog Statuta dječjeg vrtića  Maslačak izvršit će se imenovanje Upravnog vijeća u roku od 45 dana od dana početka 
rada dječjeg vrtića. 
 
Upravno vijeće dužno je u roku od 60 dana od konstituiranja donijeti Statut dječjeg vrtića te raspisati natječaj za ravnatelja dječjeg vrtića 
Maslačak. 

Članak 26. 
Popis radnika koje dječji vrtić  Maslačak preuzima od dječjeg vrtića Cvrčak- Solin, sukladno  članku 9. ove Odluke, sastavni je dio 
Diobene bilance. 

Članak 27. 
Dječji vrtić Cvrčak - Solin dužan je svoje opće akte uskladiti sa ovom Odlukom u roku od 90 dana od njezinog stupanja na snagu. 
 
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć, a stupa na snagu danom donošenja Rješenja ministarstva nadležnog za 
djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja o ocjeni sukladnosti ove Odluke sa Zakonom. 
 
KLASA: 024-02/22-01/02                                                                                                                          Predsjednik općinskog vijeća 
URBROJ: 2181-33-01-22-10                                                                                                                                        Općine Muć 
Donji Muć, 31. ožujka  2022. godine                                                                                                                            Miroslav Šolić  
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OPĆINSKI  NAČELNIK 
 
Temeljem članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13, 05/13, 02/20 i 01/21), Programa aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini i Plana zaštite od požara Općine Muć, na 
prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Muć, Općinski načelnik Općine Muć, dana 19. veljače 2022. godine, donio je  
 

P L A N 
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2022. godinu 

 
1. Uključivanje vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara  

 
Dojava požara  vrši se preko, odnosno od strane: 
- fiksne telefonske mreže, 
- bežične telefonske mreže, 
- ustrojstvene jedinice nadležne policijske uprave, 
- motritelja s motrionica s kojih se motri prostor Općine, 
- sustava za dojavu požara. 
 
Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara temelji se na sustavu dojave požara. Dojava požara vrši se pozivom 
na telefon:  
- DVD Muć, tel: 021/652-242 
- ŽVOC: 193 
- ŽC 112  
- Postaja prometne policije Split: 192, 021/504-010, 021/504-036, 021/504-029. 
 
Načelno akcijom gašenja požara zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva počela gasiti požar. Ako zapovjednik koji 
zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o 
događaju odmah izvješćuje nadređenog vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom. U slučaju nastanka 
velikog požara ili neposredne opasnosti od nastanka velikog požara zapovjednik DVD-a dužan je o tome izvijestiti županijskog 
vatrogasnog zapovjednika, Vatrogasno operativno središte VOS Divulje te ŽC na broj 112. 
 
Tablica 1. Prikaz sustava uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara 

Dojava požara i požarno uzbunjivanje Način dojave ili uzbunjivanja Napomene i postupci 

1. a)  Dojava požara prema DVD-u Muć  
 

     b)  Dojava požara prema ŽVOC-u 

Telefonom, mobitelom, 
radijskim postajama, osobno 

DVD Muć prima dojavu požara 
Dežurni u ŽVOC-u prima dojavu požara 

2. Uzbunjivanje vatrogasaca DVD – a Muć 
 
  

Telefonom, 
radijskim postajama, mobitelom, 

sirenom za požarno 
uzbunjivanje 

Uzbunjivanje vatrogasaca DVD-a Muć provodi 
dežurni vatrogasac, zapovjednik ili zamjenik 

zapovjednika ili dežurni u ŽVOC-u. 

3.   Uzbunjivanje vatrogasnih snaga 
ustrojenih izvan prostora Općine 

Radijskim postajama, 
telefonom, mobitelom 

U slučaju nastanka požara velikih razmjera koje 
ne mogu ugasiti pripadnici DVD-a Muć, 

zapovjednik akcije gašenja požara o tome 
obavještava županijskog vatrogasnog 

zapovjednika, koji upućuje zahtjev zaangažiranje 
dodatnih vatrogasnih snaga i tehnike. 

 
Tablica 2. 

Postrojba/tijelo Funkcija Ime i prezime Telefon/mobitel 

DVD Muć 

Zapovjednik Bože Delić 091/393-0351 

Zamjenik 
zapovjednika 

Jakov Grubišić 099/596-8317 

Županijski vatrogasni  zapovjednik Ivan Kovačević 021/603-982, 091/383-7652 

VOS Divulje 
021/309-600, 021/309-601,021/309-602, 

specijal: 42-600, 42-601, 42-602 

ŽC 112 

ŽVOC 193 

 
DVD Muć se uključuje u akciju gašenja požara na području drugih gradova i/ili općina isključivo po zapovijedi županijskog ili glavnog 
vatrogasnog zapovjednika. 
 
2. Uključivanje tvrtki i službi u akciju gašenja požara  
 
2.1. Distributer električne energije  
Odmah po prijemu zahtjeva od strane zapovjednika akcije gašenja požara, u akciju gašenja požara se pozivaju i uključuju odgovorne 
osobe distributera električne energije Hrvatske elektroprivrede koje su upisane u sljedećoj tablici.  
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Tablica 3. 

Hrvatska elektroprivreda 

Distributer Telefon 

HEP ODS – Elektrodalmacija Split Dežurna služba (021/461-222) 

 
Dežurnog dispečera električnog napona obvezno je uključiti u provedbu akcije gašenja požara, kada je zbog značajki nastalog požara 
nužno iskopčati električnu mrežu i postrojenja za distribuciju i prijenos električnog napona do požarom ugroženih građevina i /ili do, 
odnosno kroz požarom ugrožene prostore. 
 
2.2. Uključivanje fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju komunalne i druge značajne poslove u akciju gašenja požara 
 
Kada je za učinkovitu provedbu akcije gašenja požara i/ili spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom potrebno angažirati uređaje, 
opremu i sredstva (rovokopač, bager, kamion-kiper) fizičkih i pravnih osoba, pozivanje tih osoba dužni su izvršiti zapovjednik DVD-a ili 
drugi zapovjednik akcije gašenja požara. Na području Općine Muć određeni su:  
- Ćuk d.o.o., Progon I 41, Gornji Muć,  
- Grguša d.o.o., Mirit 5, Neorić,  
- Đole Kop, obrt za zemljane radove, Filipovići 8, Ramljane. 
 
Kada je zbog učinkovitosti vatrogasne intervencije neophodno izvoditi određene radove na cestama, o tome je potrebno obavijestiti 
Županijsku upravu za ceste, i to pozivom upućenim prema stalnom dežurstvu navedenom u sljedećoj tablici.  
 
Tablica 4. 

Ceste  

Pravna osoba Telefon 

Županijska uprava za ceste Splitsko-dalmatinske županije 021/ 558-400, 021/470-143 

Županijske ceste Split d.o.o. 021/508-080 

 
U slučaju potrebe zatvaranja dotoka vode na vodovodnoj mreži ili ograničenja potrošnje vode određenim potrošačima ili područjima u 
svrhu osiguranja propisanog tlaka i protoka vode za gašenje požara, zahtjev za zatvaranje ili ograničenje dotoka vode podn ijet će se 
pozivom na brojeve telefona i mobitela koji su upisani u sljedećoj tablici.  
 
Tablica 5. 

Tvrtka Služba Telefon 

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split Tehnički i operativni sektor 021/545-900 

 
U slučaju nastanka požara na šumskim površinama poziva se Šumarija Split i to na broj telefona 021/482-940. 
 
2.3. Opskrba hranom i pićem  
 
Gasitelji se u organizaciji načelnika ili njegovog zamjenika tijekom sudjelovanja u akcijama gašenja požara koje traju duže od 8 sati ili 
kraće od toga po prosudbi i na zahtjev zapovjednika akcije gašenja požara, opskrbljuju hranom i vodom dostavljanim od strane pravnih 
osoba:  
- Studenac market, Donji Muć 195, Donji Muć, 
- Društvo Crvenog križa, Petra Krešimira IV. 31a, Solin. 
Preuzimanje i dopremu hrane i pića do mjesta nastanka požara obavljaju članovi vatrogasnih postrojbi i to vozilima vatrogasnih postrojbi.  
 
2.4. Služba prve pomoći 
  
Kada u požaru nastanu ozljede ili druge štete po zdravlje ljudi ili ako se zbog značajki požara predviđa mogućnost ozlijeđivanja ili  
nastanka drugih šteta po zdravlje ljudi, na poziv zapovjednika DVD-a, odnosno na zapovijed zapovjednika vatrogasne intervencije i 
poziv dežurnog u ŽC-u, u akciju gašenja požara ili saniranja akcidenta uključuju se službe hitne medicinske pomoći. Pozivanje hitne 
medicinske pomoći u akciju gašenja požara vrši se pozivom na brojeve telefona upisane u sljedećoj tablici. 
 
Tablica 6. 

Redni broj Naziv ustanove Broj telefona 

1. 
ZHM SDŽ, Punkt pripravnosti Muć, 

21203 Donji Muć 
194, 021/652-144 

2. 
Ambulanta Muć,  

 Donji Muć 222, 21203 Donji Muć 
021/652-174; 021/652-343 

021/652-348 

 
2.5. Upoznavanje općinskih čelnika s nastalim požarom 
 
Obavješćivanje čelnika Općine Muć o nastalom požaru vrši se: 

- kada nastane požar većih razmjera ili postoji opasnost od nastanka požara većih razmjera, te ako su nastale ili postoji opasnost 
od nastanka velikih šteta po zdravlje ljudi i/ili imovinu,  

- u slučaju kada se u požar uključuju vatrogasne postrojbe iz drugih gradova i/ili općina, 
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- u slučaju kada se DVD Muć upućuje na vatrogasna djelovanja izvan prostora Općine,  
- u slučaju ako se za potrebe provedbe akcije gašenje požara moraju osigurati uređaji, oprema i gasitelji, u kojim postupcima 

moraju sudjelovati i općinski čelnici. 
 

Obavješćivanje čelnika Općine Muć o nastalim požarima vrši ŽVOC i to na zahtjev zapovjednika akcije gašenja požara, pozivom na 
telefone koji su upisani u sljedećoj tablici. 
 
Tablica 16. 

Redni broj Funkcija Ime i prezime Telefon 

1. Načelnik Filip Stupalo 
021/652-225 

2. Pročelnik Goran Podnar 

 
Sukladno članku 92. Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19) zapovjednik vatrogasne intervencije može zapovjediti da sve sposobne 
osobe koje se zateknu u blizini intervencije pomažu vatrogasnoj postrojbi, u skladu s njihovim znanjima i sposobnostima, s vozilima, 
oruđem i drugim prikladnim sredstvima koja posjeduju. Zapovjednik vatrogasne intervencije može iznimno odobriti ili zapovjediti 
punoljetnoj osobi da obavlja pojedine pomoćne i manje složene poslove tijekom vatrogasne intervencije, ako je to prijeko potrebno radi 
uspješnosti intervencije. 
 
2.6. Slučajevi kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne postrojbe izvan područja Općine  
 
U slučaju nastanka velikih požara u građevinama i na prostorima pravnih osoba koje skladište i/ili koriste velike količine opasnih tvari po 
procjeni zapovjednika gašenja požara pozivaju se i vatrogasne postrojbe iz susjednih i drugih gradova i/ili općina. 
 
U provedbu vatrogasnih djelovanja u akcijama saniranja ekoloških akcidenata sa opasnim tvarima, pozivaju se vatrogasne postrojbe 
ustrojene izvan Općine koje su opremljene sa odgovarajućim vozilima, uređajima, opremom i sredstvima neophodnim za provedbu 
sigurne sanacije tih akcidenata.  
U slučaju nastanka velikih požara na otvorenom prostoru Općine, posebno na nepristupačnim i teško pristupačnim prostorima, pozivaju 
se vatrogasne postrojbe iz drugih općina i gradova i zračne vatrogasne snage. 

 
Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“. 
 
KLASA: 245-01/22-01/04                                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ:2181-33-02-22-1                                                                                                                                                  Filip Stupalo 
Donji Muć, 19. veljače 2022. godine  
____________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj  92/10), članka 12. Pravilnika o zaštiti 
šuma od požara („Narodne novine“ broj 33/14), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2022. godini i članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“, broj 03/13, 15/13, 02/20 i 01/21), 
načelnik Općine Muć, 19. veljače 2022. godine, donio je 
 

Plan motriteljsko-dojavne službe 
 

Članak 1. 
Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) se ustrojava s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na 
otvorenom prostoru područja Općine Muć u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna 2022. godine. Izviđačko preventivne ophodnje 
ustrojavaju se s ciljem poduzimanja mjera za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti odnosno pravovremeno otkrivanje, javljanje i 
gašenje požara u samom začetku. 

Članak 2. 
Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove odluke provode: 

• Dobrovoljno vatrogasno društvo Muć  

• Službe zaštite u pravnim osobama s povećanim opasnostima za nastanak i širenje šumskih požara 

• Ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o., Šumarije Split. 
Članak 3. 

Motrenje opasnosti od nastanka poţara vrši se sa motrilačke postaje Borovača.  
Služba se provodi osmatranjem koje obavljaju do 2 osmatrača. Osmatrač mora imati najmanje položen protupožarni minimum ili ga je 
dužan položiti u roku od 6 mjeseci. 

Članak 4. 
Služba na motrionici mora biti opremljena dalekozorom, preglednim zemljovidom područja motrenja, odgovarajućim sustavom za dojavu 
požara, popisom čimbenika koji su uključeni u gašenje požara (vatrogasci, policija, centar motrenja i obavješćivanja, ovlaštene 
ustrojbene jedinice pravnih osoba za gospodarenje i upravljanje šumama i šumskim zemljištem i dr.) i osnovnim priručnim alatom za 
gašenje početnih požara (metlanica, brentača ili naprtnjača, sjekira, lopata). 
Za potrebe motriteljsko-dojavne službe vode se dnevnici (obrasci) motrenja koji su propisani Pravilnikom o zaštiti šume od požara (NN 
33/14). 

Članak 5. 
Temeljem  Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2022. godinu  u 
razdobljima visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara Služba će vršiti cjelodnevno dežurstvo od 06,00 do 22,00 sata. 
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Služba na osmatračnici dio je sustava protupožarne preventive koja se sustavno provodi na području Općine Muć, a koju čine izviđačko-
preventivne ophodnje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Muć. Ophodnje se obavljaju u danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti 
od nastajanja i širenja požara otvorenog prostora te u danima prosudbe Vatrogasno operativnog centra za takvo djelovanje.  
 
Ophodnje će na licu mjesta poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, pravovremeno otkrivati, javljati i gasiti požar u 
samom začetku, a provodit će se na potezu Postinje-Vrba-Bračević-Bidnić. 

 
Članak 6. 

Osmatrači su dužni usko surađivati sa svim čimbenicima protupožarne zaštite vatrogasne zajednice. 
 

Članak 7. 
Služba obavlja dojave Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Muć na broj telefona 021/652-242, pozivom na broj 112 te pozivom 
Vatrogasnom operativnom centru Split (VOC) na broj telefona 193. 
 

Članak 8. 
Plan motriteljsko-dojavne službe objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć, a primjenjivat će se od 1. lipnja 2021. godine. 
 
KLASA: 245-01/22-01/05                                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ:2181-33-02-22-1                                                                                                                                                   Filip Stupalo 
Muć, 19. veljače 2022. godine  
____________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10), a vezano uz Program aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini  i članka 44. Statuta Općine Muć 
(»Službeni glasnik Općine Muć“  broj 03/13, 05/13, 02/20 i 01/21), načelnik Općine Muć, 19. veljače 2022. godine donosi 
 

PLAN 
korištenja teške građevinske mehanizacije za  

žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova 
 

Članak 1. 
U svrhu protupožarne zaštite na području Općine Muć, poglavito protupožarne zaštite šuma i šumskog zemljišta na području Općine 
Muć, donosi se Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova 
(u nastavku teksta: Plan), a u cilju sprečavanja širenja i zaustavljanja požara. 
 

Članak 2. 
Teška građevinska mehanizacija koristi se u slučaju kada nisu dostatna vozila i oprema DVD-a Muć, odnosno drugih vatrogasnih 
postrojbi i drugih subjekata koje se angažiraju od strane Republike Hrvatske ili Splitsko-dalmatinske županije. 
 
Načelnik ili osoba koju on za to ovlasti, a na zahtjev vatrogasnog zapovjednika DVD-a Muć ili njegovog zamjenika, dužan je aktivirati 
tešku građevinsku mehanizaciju, nužnu za izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja 
šumskog požara. 

Članak 3. 
Vatrogasni zapovjednik DVD-a Muć, odnosno njegov zamjenik, određuju vrijeme, vrstu i obim korištenja teške građevinske 
mehanizacije. 

Članak 4. 
Teška građevinska mehanizacija se angažira prvenstveno od pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem ili prebivalištem na području Općine 
Muć, ukoliko isti posjeduju odgovarajuću tešku mehanizaciju. 
 
Na području Općine Muć postoje obrti i poduzeća koja raspolažu s većim brojem kamiona, buldožera, utovarivača, agregata, pumpi i 
slično: 
- Ćuk d.o.o., Progon I 41, Gornji Muć,  
- Grguša d.o.o., Mirit 5, Neorić,  
- Đole Kop, obrt za zemljane radove, Filipovići 8, Ramljane. 

Članak 5. 
Naknada troškova uporabe teške građevinske mehanizacije vlasnicima se vrši prema cijeni sata rada na odgovarajućem stroju, 
uključujući troškove transporta do požarišta i povratak. 

Članak 6. 
Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi s požarišta tešku građevinsku mehanizaciju te osigurava žuran prijevoz na druge lokacije, za 
koje se pokaže potreba, uz zapisnik o njenom stanju i radu, kojeg ovjerava zapovjednik DVD-a Muć, odnosno njegov zamjenik ili od 
njega ovlaštene osobe. 

Članak 7. 
U slučaju promjene u korištenju teške građevinske mehanizacije, donijet će se odgovarajuće izmjene i dopune ovog Plana. 
 

Članak 8. 
Ovaj Plan, odnosno njegove izmjene i dopune važe do njegova ukidanja ili donošenja novog Plana. 
 

Članak 9. 
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Općine Muć«. 
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KLASA: 245-01/22-01/03                                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ:2181-33-02-22-1                                                                                                                                                   Filip Stupalo 
Donji Muć, 19. veljače 2022. godine  
____________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni 
glasnik Općine Muć“ broj 03/13, 05/13, 02/20 i 01/21), načelnik Općine Muć, 19. veljače 2022. godine donosi 
 

P L A N 
unapređenja zaštite od požara   

na području Općine Muć za 2022. godinu 
 

Članak 1. 
Temeljem Procjene ugroženosti od požara i dosadašnjih iskustava u pogledu priprema i provođenja operativnih mjera i zadaća na planu 
brzog i djelotvornog otkrivanja i dojave i gašenja nastalih požara ovim se Planom utvrđuju određene mjere i zadaće za unapređenje 
zaštite od požara na području Općine Muć u 2022. godini.  

Članak 2. 
Potrebno je u nastupajućoj ljetnoj (požarnoj) sezoni, od 1. lipnja do 30. rujna 2021. godine, za područje Općine Muć pripremiti i provoditi 
sljedeće operativne mjere i zadaće:  
1) operativne mjere i zadaće na temelju programa rada DVD Muć za 2022. godinu,  
2) aktivno dežurstvo vatrogasne (interventne) postrojbe radi brze i djelotvorne intervencije na gašenju požara te sprječavanju širenja 
požara,  
3) ustrojiti motriteljsko-dojavnu službu, radi trenutačnog otkrivanja i dojave požara otvorenog prostora,  
4) utvrditi plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova.  
 

Članak 3. 
Operativne mjere i zadaće u zaštiti od požara provodit će se na sljedeći način:  
1. na temelju programa rada DVD-a Muć za 2022. godinu, kao nositelja vatrogasne službe, tj. vatrogastva na području Općine Muć, 
2. aktivnim dežurstvom vatrogasne (interventne) postrojbe,  
3. ustrojem motriteljsko-dojavne službe,  
4. donošenjem plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu i probijanje protupožarnih prosjeka i protupožarnih 
putova.  

Članak 4. 
Aktivno dežurstvo vatrogasne (interventne) postrojbe provodit će se svakodnevno u DVD-u Muć od 00,00 do 24,00 sata.  
Aktivno dežurstvo provodit će :  
- 1 profesionalni vatrogasac, 
- 31 operativnih vatrogasaca–aktivni vatrogasci DVD-a Muć,  
- 9 sezonskih vatrogasca. 

Članak 5. 
Motriteljsko-dojavna služba obuhvaća motrenje s motrionica ili motriteljskog mjesta te ophodarenje pješice ili prijevoznim sredstvima.  
Protupožarno motrenje organizirat će Hrvatske šume d.o.o. u okviru svojih planova protupožarne zaštite šumskih područja na području 
Općine Muć, organizacijom određenih motrionica i/ili motriteljskih mjesta, a odnose se na šume u državnom vlasništvu.  
 
Protupožarne ophodnje u svrhu nadziranja određenih šumskih područja organizirat će Hrvatske šume d.o.o. u okviru svojih planova 
protupožarne zaštite šumskih područja na području Općine Muć, a odnose se na šume u državnom vlasništvu.  
 
Motriteljsko-dojavnu službu u smislu ovog Plana za Općinu Muć - obavljat će DVD Muć, na sljedeći način:  
1/  za šume u vlasništvu fizičkih osoba organizirat će se protupožarno motrenje sukladno Planu motriteljsko-dojavne službe;  
Plan motriteljsko-dojavne službe utvrdit će se Planom godišnje provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini. 

Članak 6. 
Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova utvrditi će se 
Planom godišnje provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. 
godini. 

Članak 7. 
Svi sudionici u provođenju navedenih mjera i zadaća (vatrogasna postrojba DVD-a Muć, motrionice odnosno motriteljska mjesta i 
ophodnje) bit će posredstvom radio veze ili telefonom povezani u zajednički sustav komunikacije s drugim tijelima civilne zaštite.  
 

Članak 8. 
O provođenju određenih mjera i zadaća vodit će se dnevnik rada na razini zapovjednika smjene u DVD-u Muć te će se nadzirati 
provođenje određenih mjera od strane zapovjednika DVD-a Muć. 
 

Članak 9. 
Vatrogasce koji će tijekom ljetne sezone biti angažirani u vatrogasnu (interventnu) postrojbu pri DVD-u Muć odredit će nadležno tijelo 
DVD-a Muć. 

Članak 10. 
Za one mjere i zadaće iz ovog Plana koje ne budu realizirane, odnosno iste ne budu vršene u skladu s pravilima struke i ovim Planom, 
izvršiteljima neće biti isplaćena naknada, tj. sredstva za svrhu određena ovim Planom.  
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Članak 11. 
U slučaju izvršenja mjera i zadaća po nalogu Općine Muć, a koja nisu obuhvaćena ovim Planom, Općina Muć će iz Proračuna ili iz 
drugih izvora za njih osigurati dodatna sredstva.  

Članak 12. 
Sve neizvršene mjere i zadaće prilikom nadzora nad provođenjem mjera i zadaća utvrđenih ovim Planom, zapovjednik DVD-a Muć 
utvrdit će u pisanom obliku te o uočenim nepravilnostima izvijestiti nadležno tijelo DVD-a Muć te Općinu Muć (Načelnika). 
 

Članak 13. 
Ovisno o vremenskim prilikama i drugim relevantnim čimbenicima, odluku o promjeni određenog roka za početak (1. lipnja 2022.) 
odnosno završetka (30. rujna 2022.) provođenja određenih operativnih mjera i zadaća iz ovog Plana, na prijedlog zapovjednika DVD-a 
Muć, donijet će Načelnik.  

Članak 14. 
Sredstva Proračuna Općine Muć namijenjena za realizaciju ovog Plana, a koja izvršava DVD Muć, odnosno namijenjena su za 
financiranje rada DVD-a Muć, isplaćivat će se (namjenski) na žiroračun DVD-a Muć.  
 
Dinamika prijenosa proračunskih sredstava utvrđuju se na zahtjev predsjednika DVD-a Muć u skladu s ovim Planom i drugim aktima. 

 
Članak 15. 

DVD Muć dužan je do kraja svibnja 2022. godine dostaviti Općini Muć (Načelniku) cjelovito izvješće o utrošenim sredstvima iz Proračuna 
namijenjena za vatrogastvo, tj. rad DVD-a Muć (specificirano po svakoj stavci svih troškova: plaća, materijalni troškovi, nabavka opreme 
i dr.), kao i izvješće o svim požarima nastalim na području Općine Muć na kojima je intervenirala vatrogasna postrojba DVD-a Muć u 
2021. godini.  

Članak 16. 
Za realizaciju planiranih operativnih mjera i zadaća utvrđenih ovim Planom koja su u provedbi DVD-a Muć, kao i za financiranje 
djelatnosti DVD-a Muć, sredstva se osiguravaju u Proračunu Općine Muć, kao i iz drugih izvora financiranja sukladno zakonu.  
U Proračunu Općine Muć za 2022. godinu osigurano je 338.000,00 kn, a kojim se financira:  
1/ plaće za 1 pripadnika vatrogasne (profesionalni vatrogasci) postrojbe DVD-a Muć,  
2/ plaće za 8 pripadnika vatrogasne (sezonske interventne, 50% Općina Muć i 50% Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske 
županije) postrojbe DVD-a Muć,  
3/ nabavka opreme (cijevi, odjeća, naprtnjače, prijenosne pumpe i dr.) za DVD Muć,  
4/ materijalni troškovi DVD-a Muć (troškovi energije, vode, goriva, telefona, poštanskih usluga, zdravstvenih pregleda, službenih 
putovanja, amortizacije, održavanja osnovnih sredstava, premije osiguranja i dr.),  
 
5/ motriteljsko-dojavna služba koju obavlja DVD Muć temeljem posebnog sporazuma između Općine Muć te DVD-a Muć.  
 

Članak 17. 
U slučaju produljenja vremenskog trajanja od četiri mjeseca za izvršavanje planiranih mjera i zadaća po ovom Planu, daljnja sredstva 
osigurat će se na teret Općine Muć (proračunska sredstva) ili drugim izvorima financiranja, a za operativnu realizaciju zadužuje se 
Načelnik i upravna tijela Općine Muć.  
 
KLASA: 245-01/22-01/02                                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ:2181-33-02-22-1                                                                                                                                                   Filip Stupalo 
Donji Muć, 19. veljače 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 08.03.2022. godine donosi sljedeću 

O D L U K U  
o novčanoj pomoći Anti Mamiću 

           
1. Anti Mamiću iz Bračevića, Mamići 6, odobrava se novčana pomoć za podmirenje nužnih troškova života u iznosu od 3.500,00 

kuna.  
2. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zahtjeva Ante Mamića od 08.03.2022. 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: 551-06/22-01/01                                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK  
Ur.broj: 2181-33-02-22-2                                                                                                                                                     Filip Stupalo                                                             
Donji Muć,  08.03.2022. 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 08.02.2022. godine donosi  

O D L U K U o donaciji 
           

1. Odobrava se donacija Milici i Zoranu Bušljeti iz Radunića u iznosu od 3.000,00 kn, kojom se financira uređenje kuće u 
Raduniću (vodoinstalaterski radovi, uređenje bunara i crne jame).    

2. Donacija iz članka 1. odobrava se temeljem zamolbe Milice i Zorana Bušljete od 07.02.2022. godine. 
3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo – za provedbu ove odluke. 
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4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć. 
                                                                                                    
Klasa: 551-07/22-01/02                                                                                                                                                 OPĆINSKI NAČENIK 
Ur.broj: 2181-33-02-22-2                                                                                                                                                       Filip Stupalo                                                    
Donji Muć, 08.02.2022. godine 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć 03/13, 05/13, 02/20 i 01/21), Općinski načelnik Općine Muć 
donosi   

O D L U K U 
o naknadi troškova polaganja državnog stručnog ispita i prijevoza  

 
Članak 1. 

Tihani Krivić, referentu za komunalno redarstvo-komunalni redar, odobrava se naknada troškova polaganja državnog stručnog ispita u 
iznosu od 500,00 kn te putovanja u Zagreb u iznosu od 294,00 kune, u punom iznosu stvarnih troškova autobusne karte od mjesta  
stanovanja do Zagreba (u oba smjera), a vezano uz polaganje državnog stručnog ispita. 

Članak 2. 
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo – za provedbu ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit  će se u Službenom glasniku Općine Muć. 

 
Klasa: 024-04/22-02/05                                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK 
Ur.broj: 2181-33-02-22-1                                                                                                                                                     Filip Stupalo                                                                   
Donji Muć, 22.03.2022. 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 24.03.2022. godine donosi sljedeću 

O D L U K U  
o novčanoj pomoći Sanji Jeličić Purko 

          
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 23.03.2022. 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: 551-06/22-01/03                                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK  
Ur.broj: 2181-33-02-22-2                                                                                                                                                     Filip Stupalo                                                             
Donji Muć,  24.03.2022. 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 15.03.2022. godine donosi sljedeću 

O D L U K U  
o novčanoj pomoći Mario Vuknić 

             
1. Mariu Vukniću iz Neorića, Neorić 9, odobrava se novčana pomoć za podmirenje nužnih troškova života u iznosu od 3.927,20 kuna.  
2. Pomoć iz članka 1. odobrava se temeljem zahtjeva Maria Vuknića od 14.03.2022. 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: 551-06/22-01/04                                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK  
Ur.broj: 2181-33-02-22-2                                                                                                                                                     Filip Stupalo                                                             
Donji Muć,  15.03.2022. godine 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („NN“ br. 082/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 5. stavak 1. Uredbe o sastavu i 
strukturi postrojbi civilne zaštite (NN 027/2017) te članka 44. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13, 05/13, 
02/20 i 01/21) , a u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća za Općinu Muć, („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/22) , Načelnik 
Općine Muć dana 07. travnja 2022.  godine donosi 

O D L U K U 
O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE OPĆINE MUĆ 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje, sastav, veličina i popuna Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Muć. 
 

Članak 2. 
Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Muć osniva se kao potpora za provođenje mjera civilne zaštite kojih su nositelji 
operativne snage civilne zaštite koje se u okviru redovne djelatnosti bave civilnom zaštitom te za provodenje mjera civilne zaštite. 
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Članak 3. 
Postrojba civilne zaštite opće namjene sastoji se od 1 upravljačke skupine sa 2 pripadnika i 3 operativne skupine s voditeljem i 7 
pripadnika. Ukupno će Postrojba civilne zaštite opće namjene brojati 26 pripadnika sukladno potrebama koje proizlaze iz Procjene rizika 
od velikih nesreća Općine Muć. 

Članak 4. 
Osobni i materijalni ustroj postrojbi iz članka 3. ove Odluke uređuje se sukladno odredbama Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne 
zaštite (NN 027/2017). 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku Općine Muć“. 

 
KLASA: 240-01/22-01/01                                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ:2181-33-02-22-1                                                                                                                                                   Filip Stupalo 
Muć, 07. travnja 2022. godine 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Sukladno odredbi članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 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 – 5 izvršitelja/ica) u službu u Općinu Muć na određeno vrijeme 
 

Članak 1. 
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: 112-03/22-01/02                                                                                                                  Upravitelj Vlastitog pogona Općine Muć 
URBROJ: 2181-33-04-22-1                                                                                                                                 Goran Podnar 
Donji Muć, 05.04.2022. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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