
 
 

     R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 O P Ć I N A   M U Ć 

 Općinsko vijeće 

Klasa: 021-05/16-01/02 

Urbroj: 2180/02-01-16-2 

Donji Muć, 27. svibnja  2016. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 Sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 27.svibnja  2016. godine s 

početkom u 17,00 sati. 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Ante Jeličić, Ankica Krolo, Marko Piplica, Jerko Delić, Duje Elez, 

Martina Mravak, Stipe Sarić, Zlatko Stupalo, Stipe Svalina,  Željko 

Vrdoljak , Ivan Jelavić,  Jure Vasilj i Jure Kapitanović 

 

OSTALI NAZOČNI: Filip Stupalo- načelnik Općine Muć, Ana-Marija Jukić-zamjenica 

načelnika Općine Muć  i Matija Duvnjak-viši referent za račun. fin. 

poslove 

 

 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ante Jeličić, te utvrđuje nazočnost 

potrebne većine vijećnika Općinskog vijeća Općine Muć za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje. 

Nazočni minutom šutnje odaju počast poginulim u Domovinskom ratu. 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu o predloženom  dnevnom redu sjednice. 

Gosp. Ivana Jelavić predlaže u ime Kluba vijećnika dopunu dnevnog reda točkom: „Pokretanje 

inicijative  da Splitsko-dalmatinska županija proglasi elementarnu nepogodu na području Općine 

Muć“. Predsjednik općinskog vijeća i načelnik Općine Muć kažu da nema potreba za  stavljanjem 

točke na dnevni red jer je Županija splitsko-dalmatinska  proglasila elementarnu nepogodu. 

Predsjednik Općinskog vijeća predlaže dopunu dnevnog reda točkama: „Izmjena članova 

Povjerenstva za elementarnu nepogodu“ i „Odluka o koeficijentima i osnovici za obračun plaće 

načelnika i zamjenika načelnika Općine Muć“. 

Nakon provedene rasprave  sa 11 glasova „za“  i 2 „suzdržana“ glasa  usvaja  se dnevni red sa 

predloženim dopunama, te glasi: 

 

D N E V N I   R E D 

 
 

- verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća općine Muć 

 

1. Vijećnička pitanja 

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2015. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik i Matija Duvnjak-viši ref. za rač.fin.poslove) 

3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

4. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Muć u 2015. godini 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 
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5. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini na području Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

6. Imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Cvrčak-Solin 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

7. Zamolba Petra Šolić o imenovanju ulice 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

8. Zamolba T.O. Leskur vl. Ivan Leskur za oslobođenje plaćanja najamnine 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

9. Zamolba Caffe bar-a San Remo vl. Vesna Malenica o produženju radnog vremena 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

10. Izmjena članova Povjerenstva za elementarnu nepogodu 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

11. Odluka o koeficijentima i osnovici za obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika 

Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

 

Prelazi  se na verifikaciju zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća, te se isti jednoglasno 

usvaja. 

 

Ad.1. 

 Vijećnička pitanja 

 

 Gosp. Željko Vrdoljak pita može li općina nešto poduzeti  sa doktoricama ambulante u Muću 

u svezi tuberkuloze koja je veliki problem u Neoriću. Kaže da ljudi kriju da su bolesni i na taj način 

ugrožavaju zdravlje ostalih  ljudi. Načelnik kaže da  problem tuberkuloze nije od jučer,  star  je 15 

godina i pojavio se u Muću, te da  Dugopolje i Dicmo imaju  još veći problem nego mi. Općina  je 

spremna pomoći sa informativnim lecima  u suradnji sa  Higijenskim  i Imunološkim zavodom u 

participiranju dijela troškova, ali ljudi sami odlučuju hoće li ići na pregled, te smo tu nemoćni. 

 Gosp. Željko Vrdoljak  pita hoće li se riješiti zid oko župne kuće u Neoriću , te tko je bio 

zadnji izvoditelj radova na vrtiću jer je ostavio  smeće do pola vrtla, te  kada će se riješiti tj. izmjeriti 

prostor koji koristi Konzum a nije u ugovoru o zakupu poslovnog prostora ? Načelnik kaže da smo 

dobili novac od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU  te da nastavak izgradnje vrtića kreće 

za 15-ak dana, a tada će se  riješiti i zid kao i smeće tj. sve će se očistiti. Također kaže da će se 

izmjeriti i prostor koji koristi Konzum. 

 Gosp. Zlatko Stupalo  kaže da je Školski odbor Neorić zabranio korištenje prostorija u školi za 

članove KUD-a, te pita gosp. Juru Vasilja kao čelnika HDZ-a  kakav je njegov stav o tome pošto 32 

djece nema gdje vježbati, a članove Školskog odbora  imenuje HDZ?  Gosp. Jure Vasilj kaže da su se 

pojavile razne špekulacije od telefonskog zasjedanja školskog odbora i sl. Kaže da je bio kod 

ravnateljice te da je  njegov osobni stav da se bez problema mogu dati svima  prostorije u školama na 

korištenje. 

 Gosp. Zlatko Stupalo kaže da bi uputio kritiku vijećnicima koji  godinama ne dolaze na Dan 

općine zapaliti sviću i na  Svetu misu. Gosp. Kapitanović kaže da postoje i drugi načini odavanja 

počasti braniteljima, te kaže da ga zanimaju djela a ne parade. Mogli smo dati imena ulica po 

braniteljima. Gosp. Zlatko Stupalo  kaže da gosp. Ivica Galešić Gale  moli da mu se postavi mali 

kontejner kod kuće  jer ima puno smeća a kontejner mu je daleko.  Načelnik kaže da će se problem 

riješiti. 

 Gosp. Jure Vasilj  pita može li općina zabraniti konzumiranje alkohola na javnim mjestima jer 

je ružno vidjeti da ispred svakog dućana sjedi toliki broj ljudi koji piju ?  Načelnik kaže da je to zaista 

postalo ruglo u svakom selu. Općinsko vijeće može donijeti odluku o zabrani konzumiranja alkohola 

na javnim mjestima, ali će tada biti prozvano i navući će bijes pojedinaca.  
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Gosp. Vrdoljak pita mogu li se dva kontejnera koja se nalaze na ulazu u DV Neorić maknuti sa 

strane jer se kraj njih vrši nužda. Načelnik kaže da će se maknuti.  Gosp. Kapitanović  kaže da je veće 

zlo kockarnica nego piće te predlaže da se ukinu kladionice jer tu ulazi i čelnik Općine. 

 Gosp. Stipe Svalina pita mogu li se poskidati ležeći policajci na dionici ceste od Splita do 

Crivaca kojih je ukupno 96 u oba pravca ?  Načelnik kaže da su se ležeći policajci postavljali po didu i 

babi, tko je god tražio  i dobio je. Mi kao općina možemo pisati dopise da se skinu i ništa više. 

 Gosp. Stipe Svalina  kaže da je dosta skinut koeficijent za plaće vozačima, te pita može li ih 

općina po pravilniku nagraditi ? Načelnik kaže da je plaća skinuta po  Zakonu, a da on može po 

Pravilniku nagraditi svakog radnika sa tri plaće. 

 Gđa. Ankica Krolo pita može li se staviti ogledalo kraj crkve Sv. Petra jer se ne vidi dolazi li 

auto  te ljudi prelaze cestu po zvuku  auta ? Načelnik kaže da će općina obavijestiti Hrvatske ceste da 

stave ogledalo te da očiste brinu sa strane da ljudi mogu hodati uz rub ceste a ne po cesti. 

 

 

Ad.2. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo koji je 

upoznao nazočne sa izvršenjem Proračuna Općine Muć za 2015. godinu. Gosp. Željko Vrdoljak pita  

da li su  u stavci za održavanje javne rasvjete knjiženi računi iz ranijih godine i po sudskim odlukama? 

Gđa. Matija Duvnjak kaže da su ovdje knjiženi isključivo računi za održavanje javne rasvjete. Računi 

po sudskim odlukama knjiženi su na stavku zateznih kamata.  Gosp. Vrdoljak  pita  da li je plaćeno 

sve Obrtu Škoko pošto neki računi nisu priznati ? Gđa. Duvnjak kaže da su računi za Obrt Škoko ušli 

ranijih godina a po sudskoj nagodbi  dug se podmirio u ratama. Gosp. Jure Vasilj pita na što se odnosi 

stavka od 93.669,38 za groblje ?  Gđa. Duvnjak kaže da se navedena stavka odnosi za izgradnju 

„Bratske kuće“ u Zlopolju. Gosp. Ivan Jelavić pita na što se odnosi stavka intelektualne i osobne 

usluge u iznosu od 174.099,01 kn ?  Gđa. Duvnjak kaže da su to poslovi nadzora, ugovori o djelu, 

geodetske usluge i sl.  Gosp. Jelavić pita na što se odnosi stavka intelektualne i osobne usluge u iznosu 

od 93.930,91 kunu ?  Gđa. Duvnjak kaže da u tu stavku spadaju poslovi zaštite od požara, ugovori o 

djelu i sl. Gosp. Vrdoljak pita  na što se odnosi stavka uređenje voda u iznosu od 251.527,32 ? Gđa. 

Duvnjak kaže da  to  nije naš prihod već  prihod Hrvatskih voda od naknade za uređenje voda . Mi ga 

samo naplatimo i njima prebacimo. Načelnik kaže da su Hrvatske vode u Općinu Muć uložile preko 

10.000.000,00 kuna.  Gosp. Vrdoljak pita da li Hrvatske vode uzimaju kamen iz kamenoloma u 

Neoriću ? Načelnik kaže da ne zna, a ako i uzimaju nemaju blagoslov Općine.  Gosp. Zlatko Stupalo 

kaže da oni ne rade nikakve poslove, ne tuku ne rade nikakvu štetu i ne stvaraju buku te nikome ne 

smetaju već uzmu i odu . Gosp. Jelavić i gosp. Kapitanović su mišljenja da to nije uredu jer oni to ne 

plaćaju nikome već uzimaju besplatno. Gosp. Vasilj pita što je rađeno na vrtiću u Neoriću za  

709.000,00 kn, te zašto se dizao kredit za plaćanje Promet-u ako tako dobro poslujemo ? Načelnik 

kaže da smo za vrtiću u Neoriću dobili od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 500.000,00 

kuna, a Općina Muć je uložila 200.000,00 kuna u adaptaciju i dogradnju vrtića u Neoriću. Sva sredstva 

su sukladno zakonu i ugovoru utrošena i pravdana. Sva dokumentacija se može vidjeti u Općini. Gđa. 

Duvnjak kaže da što se tiče duga Promet-u njega plaćamo cesijom.  

Gosp. Kapitanović kaže da želi da uđe u zapisnik da je općina odbila dati V razinu Izvršenja 

proračuna Općine Muć za 2015. godinu, te tko je dobio sredstva bilo u materijalu, hrani ili u gotovu 

novcu. Kaže da sve po zakonu treba biti objavljeno na web stranici Općine Muć, te će o svemu uputiti 

službeni  dopis Ministarstvu uprave. Gđa. Matija Duvnjak kaže da nismo dužni objaviti jednokratne 

pomoći, a donacije i sve ostalo po Zakonu  smo objavili na stranici Općine. 

 Gosp. Vrdoljak pita što se sve može kompenzirati, te da li se može kompenzirati prodana 

zemlja? Naime Općina Muć je prodala zemlju Grguš-i i smanjila dug prema istom za 400.000,00 kuna.  

Gđa. Duvnjak kaže da sve navedeno nije bilo kroz 2015. godinu. Nakon provedene rasprave  sa 9 

glasova „za“ i  4 glasa  „protiv“ usvaja se: 
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Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  

Općine Muć za 2015. godinu 

 

1. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2015. godinu. 

2. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Muć  za 2015. 

godinu. 

3. Usvaja se Godišnji izvještaj o  izvršenju Programa socijalnih potreba na području Općine 

Muć u 2015. godini. 

4. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju plana  Programa  javnih potreba u  športu , kulturi 

i religiji Općine Muć u 2015. godini. 

5. Usvaja se Godišnji Izvještaj o  izvršenju Programa  javnih potreba u predškolskom odgoju, 

školskom  i visokom obrazovanju Općine Muć u 2015. godini. 

6. Ovaj Godišnji Izvještaj  sa Programima koji su sastavni dio Proračuna stupaju na snagu  

danom donošenja , a objavit će se  u „Službenom glasniku Općine Muć“. 

 

Gosp. Jure Vasilj u ime Kluba vijećnika traži 15 minuta pauze, a u skladu sa Poslovnikom 

općinskog vijeća. Predsjednik vijeća istu odobrava. Nakon proteka pauze nastavlja se rad sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

Ad.3. 

 Izvjestitelj  po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo koji je 

upoznao nazočne sa  rezultatima poslovanja u 2015. godini. Gosp. Jure Vasilj pita da li se što radilo po 

pitanju otpisa dugovanja po računima iz ranijih godina zbog stečaja, zastare i sl.  da se ne vuče stari 

dug ? Načelnik kaže da se nije ništa radilo, ali da će trebati sjesti te rješavati i otpisivati. Nakon 

provedene rasprave  sa 9 glasova „za“, 3 „protiv“ i  1 „suzdržan“ glas  donosi se: 

 

ODLUKA 

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu 

 

1. Donosi se Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu. 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u „Službenom glasniku 

Općine Muć“. 

 

Ad.4. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik općine Muć gosp. Filip Stupalo koji je 

upoznao nazočne sa Izvješćem o stanju zaštite od požara na području Općine Muć u 2015. godini. 

Nakon provedene rasprave  jednoglasno se usvaja: 

 

Izvješće o stanju zaštite od požara na području 

Općine Muć u 2015. godini 

 

1. Usvaja se Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Muć u 2015. godini. 

2. Ovo Izvješće stupa na snagu danom donošenja, a isto će biti objavljeno u  „Službenom 

glasniku Općine Muć“. 

 

Ad.5. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik općine Muć gosp. Filip Stupalo koji je 

upoznao nazočne  sa Planom operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini na području Općine Muć. 

Nakon provedene rasprave  jednoglasno se donosi: 
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Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku 

u 2016. godini na području Općine Muć 

 

1. Donosi se Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini na području Općine 

Muć. 

2. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a isti će biti objavljen u  „Službenom glasniku 

Općine Muć“. 

 

Ad.6. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo koji je 

upoznao nazočne sa dopisom Dječjeg vrtića Cvrčak-Solin u kojem  traže potvrdu imenovanja 

ravnateljice DV Cvrčak Solin Anđele Biuk koju je izabralo Gradsko vijeće Grada Solina. 

Nakon provedene rasprave  jednoglasno se donosi: 

 

O D L U K A 

o potvrdi imenovanja ravnateljice DV Cvrčak-Solin 

 

1. Potvrđuje se imenovanje Anđele Biuk iz Splita, Katunarićeva 24  za ravnateljicu Dječjeg 

vrtića „Cvrčak“-Solin, a po Odluci Gradskog vijeća  Grada Solina donesenoj dana 12. 

travnja 2016. godine. 

2. Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja , a ista će biti objavljena u „Službenom 

glasniku Općine Muć“. 

 

Ad.7. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo  koji je 

upoznao nazočne sa zamolbom gosp. Petra Šolić za imenovanjem ulice. Naime kuća od gosp. Šolića 

se nalazi na k.o. Neorić a sve ostale kuće iz navedene ulice nalaze se u  k.o. Sutina, te iz tog razloga ne 

može dobiti kućni broj. Nakon provedene rasprave  jednoglasno se donosi: 

 

O D L U K A 

o dopuni Rješenja o određivanju imena i naziva ulica u Općini Muć, 

 

1. U naselju Neorić dodaje se nova ulica: 

nova ulica – redni broj 25., Službenog i Operativnog naziva Šolići, čiji početak se određuje 

ulicom u Sutini broj 9, odnosno od granice naselja Sutine prema Serdarevića stajama u naselju 

Neorić na jugoistok oko 300 m.  

2. Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja a objavit će se u  „Službenom glasniku Općine 

Muć“. 

 

Ad.8. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo  koji je 

upoznao nazočne sa zamolbom  Trgovačkog obrta Leskur  vl. Ivan Leskur od 04. siječnja 2016. 

godine za oslobođenja plaćanja najamnine na dvije godine.  Načelnik kaže da smo i ranije imali 

zamolbu od gosp. Leskura, te smo u mjesecu kolovozu 2015. godine donijeli odluku o odgodi plaćanja 

najamnine za godinu dana,  oslobođenja plaćanja smeća 6 mjeseci te plaćanje električne energije za 

mjesec u kojem je obnavljan prostor. Načelnik kaže da je on za to da se pomogne, ali nam isto tako 

mogu sada doći svi dućani i kafići i tražiti oslobođenje plaćanja najamnine. Gosp. Marko Piplica 

predlaže da ga oslobodimo plaćanja najamnine jednu godinu. Gosp. Jure Vasilj predlaže da ga 

oslobodimo dvije godine kao što i traži u dopisu. Gosp. Jure Kapitanović je također za oslobađanje 

plaćanja 2 godine iz razloga što bivši korisnik prostora najam nije plaćao 10-15 godina.  
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Kaže da smo  oslobodili  ljude plaćanja komunalne naknade i odvoza smeća preko 400.000,00 kuna a 

ovdje gledamo u 20.000,00 kuna. Predsjednik Općinskog vijeća je jedan i drugi prijedlog stavio na 

glasovanje. Prijedlog da se T.O. Leskur oslobodi plaćanja najamnine 2 godine  sa 5 glasova „za“, 6 

„protiv“ i 2 „suzdržana“ glasa nije prošao. Nakon provedene rasprave sa 6 glasova „za“, 5 „protiv“ i  2 

„suzdržana glasa donosi se slijedeći: 

 

Z A K L J U Č A K 

u svezi zamolbe T.O. Leskur vl. Ivan Leskur 

za oslobođenje plaćanja najamnine 

 

1. Oslobađa se plaćanja najamnine T.O. Leskur vl. Ivan Leskur, Kroz Donje Ogorje 41, 

Donje Ogorje na godinu dana od dana zaključenja ugovora. 

2. Ovaj Zaključak  stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku 

Općine Muć“. 

 

Ad.9. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo koji je 

upoznao nazočne sa zamolbom Caffe bar San Remo vl. Vesna Malenica o produženju ranog vremena. 

Ista traži da joj se produži radno vrijeme svaki dan do 24,00 sata,  a vikendom i praznikom do 1,00 sat 

iza ponoći. Gosp. Jure Vasilj predlaže da se udovolji zamolbi Vesne Malenica. Većina vijećnika je da 

radno vrijeme radnim danom ostane do  23,00 sata kao i u ostalim kafićima pošto se navedeni kafić 

nalazi u mjestu gdje živi dosta ljudi. Nakon provedene rasprave  sa 12 glasova „za“ i 1 glas „protiv“ 

donosi se slijedeći: 

 

Z A K L J U Č A K 

u svezi zamolbe Caffe bar-a San Remo vl. Vesna Malenica 

o produženju radnog vremena 

 

1. Djelomično se udovoljava zamolbi Caffe bar-a „San Remo“ vl. Vesna Malenica, Donji 

Muć 154, Donji Muć, te se odobrava produženje radnog vremena vikendom i praznikom 

do 01,00 sat iza ponoći. 

2. Ne odobrava se produženje radnog vremena, radnim danom do 24,00 sata. 

3. Ovaj Zaključak  stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku 

Općine Muć“. 

 

Ad.10. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik općine Muć gosp. Filip Stupalo koji je 

upoznao nazočne s prijedlogom izmjene članova Povjerenstva za elementarnu nepogodu.  Članovi 

povjerenstva gosp. Ilija Maretić je dugo na bolovanju, a gosp. Nikola Bebić nije više djelatnik Općine 

Muć te je potrebno donijeti izmjenu članova Povjerenstva za elementarnu nepogodu. Predsjednik 

Općinskog vijeća predlaže  gosp. Juru Kapitanovića i gosp. Željka Vrdoljak za članove Povjerenstva 

za elementarnu nepogodu. Gosp. Željko Vrdoljak se zahvaljuje na prijedlogu  te kaže da ne može  biti 

član iz zdravstvenih razloga.  Zatim predlaže  gosp. Juru Vasilja za člana. Nakon provedene rasprave 

jednoglasno se donosi: 

 

O D L U K A 

o izmjeni članova Povjerenstva za elementarnu nepogodu 

 

1. Mijenja se Odluka o imenovanju Povjerenstva za elementarnu nepogodu Klasa: 021-

05/13-02/02, Urbroj: 2180/02-01-13-7 od 12. kolovoza 2013. godine  u dijelu izmjene dva 

člana  Povjerenstva za elementarnu nepogodu, dok ostali dio Odluke ostaje na snazi. 
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2. Za nove članove  Povjerenstva  za elementarnu nepogodu imenuju se: Jure Kapitanović i 

Jure Vasilj. 

3. Članovi Povjerenstva za elementarnu nepogodu  na području Općine Muć su: 

1. Ante Jelićić  predsjednik 

2. Jure Kapitanović član 

3. Jure Vasilj  član 

4. Članovi Povjerenstva za elementarnu nepogodu obavljaju poslove Stručnog povjerenstva. 

5. Ova Odluka  stupa na snagu  danom donošenja, a objavit će se  u  „Službenom glasniku 

Općine Muć“. 

 

 

Ad.11. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik općine Muć gosp. Filip Stupalo koji je 

upoznao nazočne s prijedlogom Odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaće načelnika i 

zamjenice načelnika. Navedenu Odluku potrebno je donijeti sukladno  Zakonu o plaćama u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

 

O D L U K A 

o koeficijentima i osnovici za obračun plaće 

načelnika i zamjenika načelnika Općine Muć 

 

1. Donose se koeficijenti za obračun plaće  načelnika i zamjenika načelnika:Općine Muć i to: 

-  općinskog načelnika u visini od 3,64 

-  zamjenika općinskog načelnika u visini od 3,09. 

2. Donosi se osnovica za obračun plaće općinskog načelnika i njegovog zamjenika u visini 

od 3.890,00 kuna. 

3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Muć da izda Rješenja sukladno ovoj Odluci. 

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

Općine Muć. 

 

 

Budući da su sve točke dnevnog reda iscrpljene, predsjedavajući zaključuje sjednicu 

općinskog vijeća u 18,45 sati. 

 

 
 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: 

    Mara Raić 

 

 
Predsjednik općinskog vijeća 

                       Općine Muć 

 

       _________________________ 

                Ante Jeličić 


