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1. Predgovor 

 

 

 Provedbeni program Općine Muć izrađen je sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i 

upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 123/17) te Uredbom o smjernicama za izradu 

akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave („Narodne novine“, broj: 89/18). 

 Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja koji se donosi za vrijeme trajanja mandata 

izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat, a  opisuje viziju, misiju, samoupravni djelokrug 

Općine Muć, opis izazova i razvojnih potreba, popis prioriteta djelovanja u području nadležnosti samoupravne 

jedinice s obrazloženjem njihova odabira, popis mjera za provedbu odabranih posebnih ciljeva te okvir za 

praćenje i izvještavanje o napretku u provedbi akta. 

 Elementi za provedbu mjera Provedbenog programa definirani su ključnim točkama ostvarenja mjere, 

pokazateljima rezultata te su povezani s proračunom Općine Muć, odnosno obuhvaćaju cijeli proračun Općine 

Muć jasno povezan sa svim tekućim i kapitalnim izdacima potrebnim za provedbu posebnih ciljeva utvrđenih 

planom razvoja JLP(R)S. 

 

Općina Muć izrađuje Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu (u daljnjem 

tekst kao Godišnje izvješće) za razdoblje od 2021. do 2025.godine. 

S ciljem stvaranja kvalitetnog okvira za održivi razvoj, Općina Muć kao jedinica lokalne samouprave, slijedi 

odredbe za uspostavu sustava strateškog planiranja koji se proteklih godina dodatno uređivao putem zakona, 

propisa i strateških dokumenata koji reguliraju navedeno područje. 

Godišnje izvješće izrađuje se u svrhu ispunjavanja obaveze utvrđene člankom 24.stavka 5. Zakona o 

sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17, 

151/22), kojim se propisuje kako Jedinica lokalne samouprave izvješćuje godišnje regionalnog koordinatora o 

izvršenju provedbenog programa. Navedenim člankom utvrđuju se dva međusobno povezana akta strateškog 

planiranja Provedbeni program Općine i Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine. 

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Muć je izvješće o provedbi mjera, 

aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja. Godišnje 

izvješće obuhvaća razdoblje od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine. 

Načelnik Općine Muć informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o provedbi provedbenog 

programa Općine dostavlja nadležnom regionalnom koordinatoru. 
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2. Uvod 

2.1. Djelokrug Općine Muć 

 

 Općina Muć, u svom samoupravnom djelokrugu, obavlja poslove lokalnog značaja kojima se 

neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito 

poslove koji se odnose na: 

• uređenje naselja i stanovanje, 

• prostorno i urbanističko planiranje, 

• komunalno gospodarstvo, 

• briga o djeci, 

• socijalna skrb, 

• primarna zdravstvena zaštita, 

• odgoj i osnovno obrazovanje, 

• kultura, tjelesna kultura i šport, 

• zaštita potrošača, 

• zaštita i unapređenje prirodnog okoliša, 

• protupožarna i civilna zaštita, 

• promet na svom području 

• te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

 

 Općina Muć obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se 

uređuju navedene pojedine djelatnosti. 

 

 Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog 

načelnika u skladu sa zakonom i Statutom Općine Muć. 

 

2.2. Vizija i misija razvoja 

 

1. Vizija samoupravne jedinice za mandata načelnika treba dati jasnu sliku željenog u odnosu na trenutno stanje 

razvoja, a koja se želi postići u mandatnom razdoblju. 

 

Poželjno mjesto za život, pitomo i izvorišno područje zdrave i čiste vode, čiji se razvoj temelji na turizmu, 

gospodarstvu i poljoprivredi. 

 

2. Misija predstavlja način na koji se namjerava pridonijeti ostvarivanju utvrđene vizije. 

 

Općina Muć osigurat će najbolje uvjete za život svojim stanovnicima kroz ulaganja u komunalnu 

infrastrukturu, poticanje poduzetništva i gospodarstva te  povećanje kvalitete ruralnih usluga, a 

demografskim mjerama zaustavit će se odseljavanje te privući nove stanovnike.  
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2.3. Organizacijska struktura upravnih tijela Općine Muć 

 

3. Opis izazova i razvojnih potreba Općine Muć 

  

Razvojne potrebe Razvojni potencijali 

Poljoprivreda, gospodarstvo i turizam 

✓ Jačanje poduzetničke klime 

✓ Razvoj poduzetničke infrastrukture 

✓ Okrupnjavanje poljoprivrednih površina 

✓ Poticanje poljoprivrednih zadruga 

✓ Razvijanje selektivnih oblika turizma 

✓ Povećanje smještajnih kapaciteta 

✓ Postojanje Gospodarske zone 
✓ Čistoća zraka i očuvanost prirode 
✓ Dobri uvjeti za pokretanje poduzetničke 

djelatnosti 
✓ Preduvjeti za intenzivniji razvoj poljoprivredne 

proizvodnje 

Infrastruktura 

✓ Izgradnja reciklažnog dvorišta 
✓ Izgradnja nogostupa i biciklističkih staza 

✓ Izgradnja sustava odvodnje otpadnih i oborinskih 

voda 

✓ Ulaganja u cestovne pravce 

✓ Ulaganja u telekomunikacijsku mrežu 

✓ Postojanje prostorno-planske dokumentacije 
✓ Razvijena prometna infrastruktura 
✓ Dovoljan broj projektnih ideja 

Društvo i društvene djelatnosti 

✓ Povećanje stope nataliteta 

✓ Provođenje projekata i mjera za obrazovanje te 

stvaranje uvjeta za rad mlađe populacije 

✓ Osiguranje materijalnih i prostornih uvjeta za 
djelovanje udruga 

✓ Kulturno naslijeđe 

✓ Razvijene kulturne i sportske aktivnosti 

✓ Mogućnost sufinanciranja raznih vrsta socijalnih 
pomoći, programa predškolskog odgoja i 
prijevoza učenika 

 

  

Općinski načelnik

Jedinstveni upravni odjel 
Općine Muć

Pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela

Viši referent za računovodstvo -
financijske poslove

Referent za komunalne prihode
Referent za komunalno 

redarstvo
Administrativni referent

Vlastiti komunalni pogon

Komunalni djelatnici
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4. Popis prioriteta koje će Općina Muć provoditi tijekom mandatnog razdoblja 

 

Komunalna infrastrukture 

Izgradnja i održavanje javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, poljskih i šumskih puteva, javnih površina i groblja s 
ciljem poboljšanja kvalitete života na području Općine Muć. 
Izgraditi i urediti ceste i puteve kako bi se poboljšala prometna povezanost naselja te pružila sigurnost 
stanovništvu. 

Izgradnja i obnova postojećeg sustava vodoopskrbe 

Podići kvalitetu i modernizirati sustav vodovodne i kanalizacijske mreže. Povećanje kvalitete života na 
području općine te povećanje kvalitete komunalne infrastrukture gdje je sustav neispravan i gdje postoji 
problem nedovoljnih količina ili lošije kvalitete vode. 

Poljoprivreda, gospodarstvo i turizam 

Ulaganja u modernizaciju poljoprivrednih proizvodnih procesa, povećanje zaposlenosti lokalnog stanovništva, 
povećanje prodaje poljoprivrednih proizvoda te povećanje kvalitete proizvodnje. Osigurati kontinuiranu i 
organiziranu potporu poduzetnicima. Dodjeljivati financijske potpore poljoprivrednim gospodarstvima, 
udrugama u poljoprivredi i gospodarstvu. 
Osmišljavanje detaljnog i konkretno marketinško-strateškog pristupa u predstavljanju Općine Muć kao 
sadržajno bogate destinacije koja ima dovoljno atrakcija i turističkih usluga za privlačenje većeg broja 
posjetitelja. Uključenjem OPG-ova i njihovih proizvoda i usluga u projekte stvaranja turističkih sadržaja, ili 
povezivanjem u lokalne sustave proizvodnje, može se stvoriti realna potražnja bazirana na povećanom broju 
posjetitelja. 

Zaštita okoliša 

Izgradnja reciklažnog dvorišta radi osiguranja standarda zaštite okoliša i uvođenja modernih tehnologija u 
gospodarenju otpadom, ali i povećanja svijesti u javnosti o zaštiti okoliša. Unaprjeđenje sustava gospodarenja 
otpadom te smanjenje ukupno proizvedenih količina miješanog komunalnog otpada. 

Društvo i društvene djelatnosti 

Ulaganja u kulturu i sport radi povećanja kvalitete življenja na području Općine povećanje kvalitete obrazovne 
infrastrukture, promocija aktivnog načina života te promicanje socijalne uključenosti. Ulaganjima u sport  i 
izgradnjom športske dvorane unaprijedit će se kvaliteta i izvedba školskog programa tjelesne kulture, povećat 
će se broj organiziranih sportskih aktivnosti, povećat će se broj kulturnih, društvenih i zabavnih sadržaja i 
aktivnosti, kao i lokalne suradnje te će se omogućiti programi razvoja i suradnje u svrhu uključenosti osoba i 
djece s posebnim potrebama i socijalno osjetljivih skupina. Stimulacija mladih obitelji  za uspostavu nastana i 
zapošljavanja na području Općine kapitalnim donacijama za gradnju i obnovu građevinskih objekata, kao i 
isplatom porodiljnih naknada i opreme za novorođenčad. Ulaganje u obrazovano stanovništvo financiranjem 
osnovnoškolskog obrazovanja, davanjem stipendija učenicima i studentima te doprinos poboljšanju 
obrazovnih postignuća učenika. 

Učinkovita javna uprava i upravljanje općinskom imovinom 

Osposobljavati djelatnike lokalne samouprave kroz stjecanje novih znanja i vještina. Financirati redovnu 
djelatnosti izvršnog, predstavničkog i upravnih tijela jedinice lokalne samouprave. Upravljati imovinom 
pažnjom dobrog gospodarstvenika uz poštivanje načela ekonomičnosti i odgovornosti. 

 

5. Popis mjera za provedbu 

 

M.1. Redovna djelatnost predstavničkog tijela 

Svrha mjere je osiguranje sredstava za redovan rad predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave te 

prigodno obilježavanje dana Općine i ostalih blagdana. Mjera će se financirati iz Programa 1001 Općinsko vijeće, 

a obuhvaća redovnu djelatnost i obilježavanje dana Općine i ostalih blagdana. Za provedbu mjere je nadležan 

Jedinstveni upravni odjel Općine Muć. Ključne točke ostvarenja mjere su osigurana redovna djelatnost općinskog 

vijeća i obilježavanje dana Općine i ostalih blagdana. Rok za provedbu mjere je svibanj 2025. godine. 

 

Za ovu mjeru u 2022. godini utrošeno je ukupno 230.195,32 kuna. 

 
Pokazatelj rezultata 

Ciljana vrijednost 
2022. 

Ostvarena 
vrijednost 2022. 

Broj održanih sjednica 
općinskog vijeća 

6 7 

 

M.2. Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela i izvršnog tijela 

 

Svrha mjere je osigurati sredstva za redovan rad JUO-a i ureda načelnika, uspostaviti kontakte i odnose suradnje 

povremene ili trajnije naravi sa srodnim ili drugim institucijama unutar i izvan zemlje s ciljem potencijalne 

poslovne suradnje i razmjenom znanja. Mjera će se financirati iz Programa 1002 Administracija i upravljanje, a 
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obuhvaća rashode za zaposlene, redovnu djelatnost, međuopćinsku, međuregionalnu i međunarodnu suradnju te 

sudske sporove. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Muć.  Ključne točke ostvarenja 

mjere su osiguran redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela, osiguran redovan rad općinskog načelnika i 

potpisani sporazumi o međusobnoj suradnji. Rok za provedbu mjere je svibanj 2025. godine. 

 

Za ovu mjeru u 2022. godini utrošeno je ukupno 1.867.814,82 kuna. 

 
Pokazatelj rezultata 

Ciljana vrijednost 
2022. 

Ostvarena 
vrijednost 2022. 

Broj riješenih predmeta 300 884 

Broj odluka općinskog načelnika 20 27 

Broj zaključenih sporazuma o 
međusobnoj suradnji 

2 1 

 

M.3. Održavanje komunalne infrastrukture na području Općine 

 

Svrha mjere je održavanje komunalne infrastrukture uređenjem postojećih javnih površina, rasvjete, cesta, 

šumskih puteva i groblja. Mjera će se financirati iz Programa 1003 Održavanje komunalne infrastrukture, a 

obuhvaća održavanje javne rasvjete, održavanje nerazvrstanih cesta, poljskih i šumskih puteva, održavanje 

javnih površina i održavanje groblja. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Muć.  

Ključne točke ostvarenja mjere su održavana javna rasvjeta, održavane nerazvrstane ceste, poljski i šumski 

putevi, održavane javne površine i održavana groblja.  Rok za provedbu mjere je svibanj 2025. godine. 

 

Za ovu mjeru u 2022. godini utrošeno je ukupno 1.867.814,82 kuna. 

 
Pokazatelj rezultata 

Ciljana vrijednost 
2022. 

Ostvarena 
vrijednost 2022. 

Broj održavanih stupova javne 
rasvjete 

341 287 

KM održavanih nerazvrstanih cesta, 
poljskih i šumskih puteva 

190 176 

Broj uređenih javnih površina 15 13 

Broj održavanih groblja 13 13 

 

M.4. Izgradnja komunalne infrastrukture na području Općine 

 

Svrha mjere je izgradnja komunalne infrastrukture s ciljem poboljšanja kvalitete života, unaprijediti sustav 

oborinskih voda, učinkovito iskoristiti prostorne resurse izgradnjom cesta, puteva nogostupa, javne rasvjete, 

groblja te revitalizirati urbani prostor izgradnjom stambene zone. Mjera će se financirati iz Programa 1004 

Izgradnja komunalne infrastrukture, a obuhvaća javnu rasvjetu, energetski sustav, nerazvrstane ceste, poljske i 

šumske puteve, nogostup, javne površine, groblja, oborinsku odvodnju i stambenu zonu. Za provedbu mjere je 

nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Muć. Ključne točke ostvarenja mjere su izgrađene nerazvrstane ceste, 

poljski i šumski putevi, izgrađene javne površine, izgrađena groblja i stambena zona stavljena u funkciju. Rok za 

provedbu mjere je svibanj 2025. godine. 

 

U 2022. godini ulagalo se u sanaciju nerazvrstane ceste Sutina-Draga, izgradnju javne rasvjete, energetski 

sustav-projekt WiFi4EU, izgradnja parkinga-groblje Neorić, ogradnih zidova, igrališta i dr. 

Za ovu mjeru u 2022. godini utrošeno je ukupno 395.082,21kuna. 

 
Pokazatelj rezultata 

Ciljana vrijednost 
2022. 

Ostvarena 
vrijednost 2022. 

KM izgrađenih nerazvrstanih cesta, 
poljskih i šumskih puteva 

191  

Broj izgrađenih javnih površina 15 7 

Broj izgrađenih groblja 13 0 

Broj novih objekata u stambenoj zoni 0 X 

 

M.5. Pružanje odgoja i obrazovanja 

 

Svrha mjere je osigurati prava na odgoj i obrazovanje u jednakim uvjetima za sve subvencioniranjem prijevoza i 

isplaćivanjem stipendija. Potaknuti visoko obrazovanje i stjecanje konkurentnih kompetencija za tržište rada. 

Mjera će se financirati iz Programa 1006 Odgoj i obrazovanje, a odnosi se na predškolski odgoj, školsko 

obrazovanje, visoko obrazovanje i srednjoškolsko obrazovanje. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni 

upravni odjel Općine Muć. Ključne točke ostvarenja mjere su osiguran redovan rad predškolskog odgoja, 
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sufinanciran prijevoz učenika i studenata i dodijeljene stipendije studentima. Rok za provedbu mjere je svibanj 

2025. godine. 

 

U 2022. godini sufinancirao se boravak djece u vrtićima, prijevoz učenika i studenata sa područja  

Općine Muć kao i dodjela stipendija.  

Za ovu mjeru u 2022. godini utrošeno je ukupno 2.014.140,49 kuna. 

 
Pokazatelj rezultata 

Ciljana vrijednost 
2022. 

Ostvarena 
vrijednost 2022. 

Broj djece polaznika predškolskog 
odgoja 

52 48 

Broj sufinanciranih prijevoza 168 185 

Broj dodijeljenih stipendija 15 12 

 

M.6. Poboljšanje kvalitete života stanovnika Općine 

 

Svrha mjere je pružiti dostojanstven život obiteljima i kućanstvima dodjeljivanjem novčanih i kapitalnih donacija, 

stimulacija mladih obitelji za uspostavu nastana i zapošljavanja na području Općine. Mjera će se financirati iz 

Programa 1009 Socijalna skrb, a obuhvaća socijalne potrebe. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni 

odjel Općine Muć. Ključne točke ostvarenja mjere su isplaćene pomoći obiteljima i kućanstvima, isplaćene 

porodiljne naknade i oprema za novorođenčad te isplaćene donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata. 

Rok za provedbu mjere je svibanj 2025. godine. 

 

Tjekom 2022. godine isplaćivane su jednokratne financijske pomoći stanovništvu koje nije bilo svrstano u neke 

druge kategorije socijalnih pomoći, a kojima je bila potrebna pomoć kako bi prebrodili poteškoće u podmirenju 

nekih životnih potreba (stanovanje, bolest i dr.)  

Za ovu mjeru u 2022. godini utrošeno je ukupno 352.005,60 kuna. 

 
Pokazatelj rezultata 

Ciljana vrijednost 
2022. 

Ostvarena 
vrijednost 2022. 

Broj isplaćenih pomoći 100 121 

Broj novorođene djece 30 21 

Broj isplaćenih donacija za 
gradnju/obnovu 

2 1 

 

M.7. Ulaganja u protupožarnu zaštitu 

 

Svrha mjere je osigurati redovan rad DVD-a Muć kao jedan od vodećih i ključnih čimbenika sigurnosti. Mjera će 

se financirati iz Programa 1010 protupožarna zaštita, a obuhvaća DVD Muć. Za provedbu mjere je nadležan 

Jedinstveni upravni odjel Općine Muć. Ključna točka ostvarenja mjere je osiguran redovan rad DVD-a Muć. Rok 

za provedbu mjere je svibanj 2025. godine. 

 

Za ovu mjeru u 2022. godini utrošeno je ukupno 833.000,00 kuna. 

 
Pokazatelj rezultata 

Ciljana vrijednost 
2022. 

Ostvarena 
vrijednost 2022. 

Broj članova DVD-a Muć 31 30 

 

M.8. Izgradnja šetnica, biciklističkih i drugih staza 

 

Svrha mjere je izgradnja šetnica i biciklističkih staza s ciljem razvoja cikloturizma koji ima posebnu važnost u 

turističkom razvoju jer privlači goste tijekom čitave godine, kao i šetače. Mjera će se financirati iz Programa 1014 

Program poticanja razvoja turizma, a obuhvaća  izgradnju staze - šetnice, biciklističke i dr. Za provedbu mjere je 

nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Muć. Ključna točka ostvarenja mjere su izgrađene šetnice, biciklističke 

i druge staze. Rok za provedbu mjere je svibanj 2025. godine. 

 

U 2022. godini radilo se samo na održavanju pješačke staze Dubrava. 

Za ovu mjeru u 2022. godini utrošeno je ukupno 83.725,00 kuna. 

 
Pokazatelj rezultata 

Ciljana vrijednost 
2022. 

Ostvarena 
vrijednost 2022. 

KM izgrađenih staza 0 0 
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M.9. Razvoj civilne zaštite 

 

Svrha mjere je kontinuiranim radom na zaštiti i spašavanju osigurati pravovremene reakcije, smanjiti rizik od 

neželjenih posljedica te pružiti potporu radu HGSS-a. Mjera će se financirati iz Programa 1015 Program 

organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja, a obuhvaća civilnu zaštitu i HGSS-stanicu Split. Za provedbu 

mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Muć. Ključne točke ostvarenja mjere su osiguran redovan rad 

sustava civilne zaštite i isplaćene donacije HGSS - stanici Split. Rok za provedbu mjere je svibanj 2025. godine. 

 

Zbog nedovoljnog interesa građana nije bilo moguće oformiti službu civilne zaštite. 

Za ovu mjeru u 2022. godini utrošeno je ukupno 20.000,00 kuna. 

 
Pokazatelj rezultata 

Ciljana vrijednost 
2022. 

Ostvarena 
vrijednost 2022. 

Broj članova civilne zaštite 20 0 

Broj isplaćenih donacija HGSS-u 
Split 

2 2 

 

M.10. Poticanje rada i razvoja žena 

 

Svrha mjere je jačanje aktivnih politika zapošljavanja pružanjem mogućnosti zapošljavanja ženama i uključivanje 

osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada. Mjera će se financirati iz Programa 1021 Program zapošljavanja 

žena ''Zaželi'', a obuhvaća obrazovanje i rad žena, upravljanje projektom i administraciju. Za provedbu mjere je 

nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Muć.  Ključna točka ostvarenja mjere je proveden projekt Zaželi. Rok 

za provedbu mjere je 2025.g. 

 

Mjera još nije u provedbi. 

 
Pokazatelj rezultata 

Ciljana vrijednost 
2022. 

Ostvarena 
vrijednost 2022. 

Broj zaposlenih žena  0 0 

Broj krajnjih Korisnika 0 50-70 

 

M.11. Ulaganje u kulturu i zaštitu kulturne baštine i religijske baštine 

 

Svrha mjere je promicanje kulture kao dio društvenog i kulturnog razvoja, poticanje rada udruga u kulturi 

ulaganjem u redovan rad, vrednovanje kulturne baštine njenom zaštitom i očuvanjem, aktivnostima obnove i 

opremanja Brownfield objekta stvoriti kvalitetne uvjete za odvijanje edukativnih, kulturnih i izložbenih aktivnosti 

koja valoriziraju prirodnu baštinu, ne samo općine Muć, već i šireg područja te promiču načela održivog razvoja, a 

donacijama religijskim zajednicama osigurati njihov rad i opstanak. Mjera će se financirati iz Programa 1033 

Javne potrebe u kulturi i religiji, a obuhvaća kulturu, zaštitu i očuvanje spomeničke i kulturne baštine, ostale 

donacije, religijske zajednice i revitalizaciju Brownfield objekta u Muću. Projekt obuhvaća revitalizaciju zapuštene 

i nekorištene građevine nekadašnjeg društvenog doma u Muću. Aktivnostima obnove i opremanja navedenog 

prostora stvorit će se kvalitetni uvjeti za odvijanje edukativnih, kulturnih i izložbenih aktivnosti koja valoriziraju 

prirodnu baštinu ne samo općine Muć, već i šireg područja (UAS i Dalmatinske zagore) te promiču načela 

održivog razvoja. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Muć. Ključne točke ostvarenja 

mjere su osiguran redovan rad udruga u kulturi, isplaćene donacije religijskim zajednicama i izgrađen Brownfield 

objekt u Muću. Rok za provedbu mjere je svibanj 2025. godine. 

 

Tjekom 2022. godine  pomagalo se udrugama  kako bi mogli obavljati svoje redovite zadatke. Također se 

pomagalo i religijskim zajednicama. Završen je projekt Revitalizacija Brownfield objekta u Muću. 

Za ovu mjeru u 2022. godini utrošeno je ukupno 5.106.095,36 kuna. 

 
Pokazatelj rezultata 

Ciljana vrijednost 
2022. 

Ostvarena 
vrijednost 2022. 

Broj članova udruga u kulturi 60 100 

Broj isplaćenih donacija religijskim 
zajednicama 

5 3 

 

M.12. Ulaganja u kulturni i sportski razvoj 

Svrha mjere je poticanje promicanje kulture kao dio društvenog i kulturnog razvoja. Poticanje rada udruga u 

kulturi ulaganjem u redovan rad. Vrednovanje kulturne baštine njenom zašitom i očuvanjem. Rad sportskih 

udruga/klubova ulaganjem u redovan rad te poticanje uključivanja u sportsku rekreaciju što veći broj građana. 

Mjera će se financirati iz Programa 1023 Javne potrebe u kulturi i sportu, a obuhvaća kulturu, sport i sportsku 

dvoranu. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Muć. Ključne točke ostvarenja mjere 
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su osiguran redovan rad kulturnih i sportskih društava i izgrađena sportska dvorana. Rok za provedbu mjere je 

svibanj 2025. godine. 

 

Za ovu mjeru u 2022. godini utrošeno je ukupno 158.812,00 kuna. 

 
Pokazatelj rezultata 

Ciljana vrijednost 
2022. 

Ostvarena 
vrijednost 2022. 

Broj članova sportskih društava 40 40 

Broj korištenja sportske dvorane x x 

 

M.13. Zaduživanje u javnom sektoru 

 

Svrha mjere je osigurati izdatke za otplatu primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru. Mjera će se 

financirati iz Programa 1024 Financijski i fiskalni poslovi, a obuhvaća izdatke za otplatu glavnice primljenih 

kredita od institucija u javnom sektoru. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Muć. 

Ključna točka ostvarenja mjere je isplaćen kredit. Rok za provedbu mjere 10 god. 

Zbog kašnjenja radova na projektu izgradnje objekta u Donjem Muću prolongirano je korištenje dugoročnog 

kredita HBOR-a, a samim tim i njegovo vraćanje. U 2022. godini nije bilo rata kredita u dospjeću. Vraćen je 

beskamatni zajam za nedostajuća sredstva za isplatu povrata poreza i prireza za 2021. godinu državnom 

proračunu. 

 

Za ovu mjeru u 2022. godini utrošeno je ukupno 559.692,60 kuna. 

 
Pokazatelj rezultata 

Ciljana vrijednost 
2022. 

Ostvarena vrijednost 
2022. 

% otplaćenosti kredita u kn 3.520.000,00 0% 

 

M.14. Djelotvorno upravljanje imovinom 

 

Svrha mjere je potaknuti daljnji rast, razvoj i stabilnost Općine ulaganjem u općinsku imovinu te odnos prema 

vlastitoj imovini s pažnjom dobrog gospodarstvenika. Mjera će se financirati iz Programa 1027 Upravljanje 

imovinom, a obuhvaća ulaganja u društvene domove, upravljanje i održavanje imovine Općine Muć te opremanje 

odjela. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Muć. Ključna točka ostvarenja mjere su 

održavani društveni domovi na području Općine Muć. Rok za provedbu mjere svibanj 2025. godine. 

 

U 2022. godini ulagalo se u nabavku i održavanje objekata, ostale imovine u vlasništvu Općine Muć. Najveći dio 

se odnosio na opremanje društvenog doma u Donjem Muću. 

Za ovu mjeru u 2022. godini utrošeno je ukupno 587.104,50 kuna. 

 
Pokazatelj rezultata 

Ciljana vrijednost 
2022. 

Ostvarena vrijednost 
2022. 

Broj održavanih društvenih domova  15 1 

 

M.15. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture 

 

Svrha mjere je održavanje vodovodne i kanalizacijske infrastrukture te poboljšanje djelotvornosti i održivosti 

sustava. Mjera će se financirati iz Programa 1028 Razvoj Općine - ulaganja u komunalnu infrastrukturu, a 

obuhvaća vodovod i kanalizaciju na području Općine. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel 

Općine Muć. Ključna točka ostvarenja mjere su održavani vodovodni i kanalizacijski sustavi. Rok za provedbu 

mjere je svibanj 2025. godine. 

 

 U 2022. godini urađena je geodetska podloga za projektiranje vodoopskrbne mreže -Pribude, Bračević,Milešina. 

Izgradnja vodovodne mreže Rajići, Jogunići, Đogaši,Vučići. 
Za ovu mjeru u 2022. godini utrošeno je ukupno 162.656,25 kuna. 

 
Pokazatelj rezultata 

Ciljana vrijednost 
2022. 

Ostvarena vrijednost 
2022. 

Broj priključaka na vodovodnu mrežu 3 8 

Broj priključaka na kanalizacijsku mrežu x X 
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M.16. Jačanje osobnih kompetencija i socijalnih vještina 

 

Svrha mjere je povećati izbor društvenih aktivnosti, povećati socijalnu uključenost, poticati usvajanje novih znanja 

i vještina te kreativnosti. Projekt ‘Laboratorij kreativnosti’ uključuje provođenje aktivnosti, namijenjenih djeci i 

mladima (do 29 godina) kao ciljanoj skupini, koje razvijaju i usmjeravaju interese djece i mladih na nova područja, 

jačaju osobne kompetencije i socijalne vještine te kojima se doprinosi socijalnoj integraciji ciljane skupine. Mjera 

će se financirati iz Programa 1029 Aktivna politika zapošljavanja, a obuhvaća projekt - Laboratorij kreativnosti i 

javne radove. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Muć. Ključna aktivnost je 

proveden projekt - Laboratorij kreativnosti i proveden program javnih radova. Rok za provedbu mjere je prosinac 

2024. godine. 

 

U 2022. godini u Projekt Laboratorij kreativnosti je imao 100 sudionika i ostvaren je u u 90%-tnom iznosu. Nije 

bilo zaposlenih na javnim radovima. 

Za ovu mjeru u 2022. godini utrošeno je ukupno 1.011.881,40 kuna. 

 
Pokazatelj rezultata 

Ciljana vrijednost 
2022. 

Ostvarena vrijednost 
2022. 

Broj sudionika na Projektu 78 100 

Broj zaposlenih u javnim radovima 0 0 

 

M.17. Odgovorno ekološko ponašanje 

 

Svrha mjere je razvijati ekološku svijest i odgovorno ponašanje prema prirodi već od najranije dobi, iskorak u 

educiranosti ciljnih skupina o održivom gospodarenju otpadom, pravilnom razvrstavanju, ponovnoj upotrebi 

predmeta i kućnom kompostiranju, s ciljem uspostave održivog sustava gospodarenja otpadom. Mjera će se 

financirati iz Programa 1030 Zaštita okoliša, a obuhvaća projekt ''Otpad ili smeće - sve od tebe kreće'' i 

gospodarenje otpadom - reciklažno dvorište. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine 

Muć. Ključna točka ostvarenja mjere su proveden projekt ''Otpad ili smeće - sve od tebe kreće'' i stavljeno u 

funkciju reciklažno dvorište.  Rok za provedbu mjere je svibanj 2025. godine. 

 

Mjera nije započeta. 

 
Pokazatelj rezultata 

Ciljana vrijednost 
2022. 

Ostvarena vrijednost 
2022. 

Broj sudionika na projektu 2.200 0 

 

M.18. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Općine  

 

Svrha mjere je potaknuti proizvodna ulaganja i povećati produktivnost i pružiti poticajno poslovno okruženje s 

ciljem daljnjeg razvoja gospodarstva. Mjera će se financirati iz Programa 1031 Poticanje razvoja poljoprivrede i 

gospodarstva, a obuhvaća subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, stočarima u javnom i van javnog 

sektora i radne zone. Ključna točka ostvarenja mjere su isplaćene subvencije poljoprivrednicima i stavljena u 

funkciju radna zona.  Rok za provedbu mjere svibanj 2025. godine. 

 

Vršena su ulaganja u uređenje radnih zona. Sufinancirala se nabavka  novih autobusa javnom poduzeću Promet 

Split, otvaranju novih linija i sufinanciranju postojećih linija na području Općine.  
Za ovu mjeru u 2022. godini utrošeno je ukupno 1.489.635,50 kuna. 

 
Pokazatelj rezultata 

Ciljana vrijednost 
2022. 

Ostvarena vrijednost 
2022. 

Broj isplaćenih subvencija 
12 12 

Broj poduzetnika na području 
općine  

80 80 

 

M.19. Uređenje prostornog područja urbanističkim planom 

 

Svrha mjere je povećati kvalitetu življenja i uravnotežiti razvoj svih područja Općine te organizirati racionalno i 

optimalno korištenje prostora. Mjera će se financirati iz Programa 1032 Prostorno planska dokumentacija, a 

obuhvaća projektnu i prostorno plansku dokumentaciju. Ključna točka ostvarenja mjere je izrađena projektna i 

prostorno planska dokumentacija.  Rok za provedbu mjere je svibanj 2025. godine. 

 

U 2022. godini izrađen je UPU groblje Gornje Ogorje.  
Za ovu mjeru u 2022. godini utrošeno je ukupno 33.125,00 kuna. 
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Pokazatelj rezultata 

Ciljana vrijednost 
2022. 

Ostvarena vrijednost 
2022. 

Broj izrađene prostorno - planske i 
projektne dokumentacije 

26 1 

 

M.20. Redovan rad vlastitog pogona 

 

Svrha mjere je osiguranje sredstava za redovan rad vlastitog pogona. Mjera će se financirati iz Programa 1011 

Upravljanje pogonom, a obuhvaća rashode za zaposlene, redovnu djelatnost i održavanje čistoće. Ključna točka 

ostvarenja mjere je osiguran redovan rad vlastitog pogona.  Rok za provedbu mjere svibanj 2025. godine. 

Za ovu mjeru u 2022. godini utrošeno je ukupno 1.389.239,27 kuna. 

 
Pokazatelj rezultata 

Ciljana vrijednost 
2022. 

Ostvarena vrijednost 
2022. 

Broj zaposlenih u Komunalnom 
pogonu 

2 2 

 

6. Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekta 

 

 Kako bi se pravovremeno pristupilo planiranju sredstava za provedbu mjera odnosno povezanih 
aktivnosti i projekata, nužno je pripremiti indikativni financijski okvir provedbenog programa s jasn im prikazom 
povezanosti utvrđenih mjera i pripadajućih ključnih aktivnosti i projekata s odgovarajućim stavkama u proračunu. 
 Za svaku mjeru uvrštenu u provedbenom programu Općine Muć unesen je procijenjeni trošak provedbe 

te su utvrđene odgovarajuće stavke u proračunu na kojima su planirana sredstva za provedbu (broj i naziv 

aktivnosti/projekta).  

 Financijski okvir za provedbu mjera utvrđenih provedbenim programom poslužit će  kao pouzdan temelj 

upravnom odjelu za pripremu prijedloga proračuna Općine Muć s projekcijama, a u skladu s odredbama Zakona 

o proračunu.  

 

7. Okvir za praćenje i izvještavanje 

 

 Praćenje napretka u provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave obuhvaća procese 

prikupljanja, analize i usporedbe podataka o utvrđenim pokazateljima rezultata kojima se sustavno prati napredak 

provedbe mjera utvrđenih u aktu strateškog planiranja. 

 Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja propisani su 

Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od 

nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ 

Republike Hrvatske, broj: 6/19). 

 Sukladno članku 13. Pravilnika, polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa 

jedinice lokalne samouprave je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju 

pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja koje se podnosi dva puta godišnje, do 31. srpnja 

za tekuću godinu, odnosno do 31. siječnja za prethodnu godinu. 

 Sukladno članku 19. Pravilnika, institucionalni okvir za praćenje i izvještavanje o provedbi akata 

strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

čine javna tijela određena člankom 32. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike 

Hrvatske („Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj: 123/17): Hrvatski Sabor, Vlada Republike Hrvatske, 

središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Koordinacijsko tijelo, 

koordinatori za strateško planiranje središnjih tijela državne uprave, regionalni i lokalni koordinatori te druga javna 

tijela koja imaju obveze i odgovornosti praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja sukladno 

Zakonu. 

 Sukladno članku 36. Zakona, lokalni koordinator koordinira i nadzire izradu akata strateškog planiranja 

od značaja za jedinicu lokalne samouprave, nadzire i prati provedbu akata strateškog planiranja te izvješćuje 

izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, regionalnog koordinatora i Koordinacijsko tijelo o njihovoj provedbi. 

Lokalnog koordinatora određuje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave. 

 

Općinski načelnik: 

                          Filip Stupalo 

 


