
 

 
 

     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: 021-05/19-01/06 
Urbroj: 2180/02-01-19-2 
Donji Muć, 20. prosinca 2019. godine 
 

 

 

Z A P I S N I K 

 
 Sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 20. prosinca  2019. godine s 

početkom u 16,30 sati. 
 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Jelena Grgić, Ankica Krolo, Marko Piplica, Josipa Grubišić, Stipe 

Sarić, Josip Granić, Ante Karin, Stipe Didić, Tea Stričević, Zoran 

Stričević, Jurica Jurić i Ante Jelavić-Šako 

 

ODSUTNI VIJEĆNICI:  Ante Katić 

 

OSTALI NAZOČNI: Filip Stupalo-načelnik Općine Muć, Goran Podnar-pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela općine Muć i Matija Duvnjak-viši 

referent za rač. fin. poslove 

 

Sjednicom predsjedava predsjednica Općinskog vijeća gđa. Jelena Grgić te utvrđuje nazočnost 

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

Predsjednica Općinskog vijeća poziva nazočne da minutom šutnje odaju počast poginulim u 

Domovinskom ratu. Nakon odavanja počasti predsjednica Općinskog vijeća predlaže dopunu dnevnog 

reda točkom: "Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne skrbi na 

području Općine Muć". Nakon provedene rasprave predsjednica Općinskog vijeća predlaže dnevni red 

sa predloženom dopunom, te se isti jednoglasno prihvaća i glasi: 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

 

 - verifikacija zapisnika sa 9. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 

 

1. Vijećnička pitanja 

2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Muć za 2019. godinu 

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

3. Prijedlog Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć i pročelnik JUO Općine Muć) 

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izmjene Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i 

obveza spram Dječjeg vrtića Cvrčak-Solin 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 
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5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Dječjeg vrtića Cvrčak-Solin 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

6. Prijedlog Analize stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Muć za 2019. godinu 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

7. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Muć s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

8. Prijedlog Odluke o službenoj iskaznici i odori komunalnog redara 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

9. Prijedlog Odluke o produljenju sklopljenih ugovora o najmu stanova u vlasništvu Općine 

Muć 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne skrbi na 

području Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć pročelnik JUO Općine Muć) 

 
 

Jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć, te se prelazi na 

točke dnevnog reda. 

 

 
Ad.1. 

 

 Vijećnička pitanja 
 

 Gosp. Jurica Jurić pita dali su djelatnici Općine Muć dobili božićnicu i u kojem obliku, a ako 

nisu zašto? Gđa. Matija Duvnjak - viši ref. za rač.fin.poslove kaže da su djelatnici dobili regres u dva 

dijela tj. ukupno 2.500,00 kuna. 
 

Ad.2. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo i gđa. 

Matija Duvnjak koji su upoznali nazočne sa prijedlogom II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Muć 

za 2019. godinu. Načelnik kaže da je ženama iz programa "Zaželi" isplaćena božićnica u iznosu od    

1.500,00 kuna. Sredstva su isplaćena iz njihovog proračuna na način da je došlo do preraspodjele 

stavaka unutar programa "Zaželi". Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
 

II. Izmjena i dopuna Proračun Općine Muć za 2019. godinu 
 

1. Donosi se II. Izmjena i dopuna Proračun općine Muć za 2019. godinu u iznosu od  
15.125.000,00 kuna. 

2. Donosi se II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Muć za 2019. godinu. 

3. Donosi se II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u Općini Muć za 2019. godinu. 
4. Donosi se II. Izmjena i dopuna Programa održavanja  komunalne infrastrukture u Općini Muć 

za 2019. godinu. 

5. Donosi se II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školskom i 

visokom obrazovanju Općine Muć u 2019. godini. 
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6. Donosi se II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu, kulturi i religiji Općine Muć 

u 2019. godini. 
7. Donosi se II. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba na području Općine Muć u 2019. 

godini. 

8. Donosi se II. Izmjena i dopuna  Programa korištenja sredstava ostvarenih prihoda od naknada 

za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2019. godini. 
9. Donosi se II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. 

godinu. 
10. Ove II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Muć za 2019. godinu, te Programi koji su sastavni 

dio Proračuna stupaju na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Muć». 
 

Ad.3.  
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo i pročelnik 

JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji su upoznali nazočne sa prijedlogom Odluke o otpisu 

nenaplativih potraživanja. Kažu da su svi subjekti brisani i objekti ne rade osim  UO "Ontario" Sutina 

koji još uvijek radi ali se pozvao na zastaru. Dug navedenih subjekata se vuče godinama te ne postoji 

mogućnost naplate pa ih je iz tog razloga potrebno otpisati. Nakon provedene rasprave jednoglasno se 

donosi: 
 

ODLUKA 

o otpisu nenaplativih potraživanja 

 

1. Ovom Odlukom se sukladno pozitivnim propisima uređuje otpis dospjelih potraživanja 

Općine Muć koja se nisu naplatila u razdoblju od 20.01.2001. godine do 20.05.2019. godine, 

koja su nenaplativa uslijed podnošenja pisanih prigovora dužnika, nastupanja zastare sukladno 

odredbi članka 226. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), 

uslijed brisanja dužnika iz Registra Trgovačkog suda i Registra obrtnika, sve temeljem 

prijedloga referenta za komunalne prihode. 
2. Temeljem odredbe članka 226. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 

78/15, 29/18) otpisuju se zastarjela i nenaplativa potraživanja Općine Muć u ukupnom iznosu 

od 574.424,12 kn i to s osnove: 

- komunalne naknade                                     79.934,75 kn                  

- odvoza komunalnog otpada                       227.867,31 kn 

- zakupa                                                        197.095,10 kn 

- komunalnog doprinosa          58.212,60 kn 

- koncesijske naknade            11.314,36 kn 

3. Popis dužnika i potraživanja koja se otpisuju sastavni su dio ove Odluke. 

4. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Muć za provedbu ove Odluke. 

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

Ad.4. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnik JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji 

je upoznao nazočne s izmjenom Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obveza spram Dječjeg 

vrtića Cvrčak-Solin. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
  

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju izmjene Sporazuma o uređivanju 

međusobnih prava i obveza spram Dječjeg 

vrtića Cvrčak - Solin 
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1. Općina Muć prihvaća izmjenu Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obveza spram 

Dječjeg vrtića Cvrčak – Solin od 10. lipnja 2015. godine, na način da se u članku 7. stavak 1. 

podstavku 3. brišu riječi „s područja Solina“, a u podstavku 4. brišu riječi „s područja Grada 

Solina“.      

2. Ovlašćuje se Predsjednica Općinskog vijeća Općine Muć da potpiše izmjenu Sporazuma o 

uređivanju međusobnih prava i obveza spram Dječjeg vrtića Cvrčak – Solin.  

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku 

Općine Muć". 
 

Ad.5.  
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnik JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji 

je upoznao nazočne s izmjenom Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak-Solin. Nakon provedene rasprave 

jednoglasno se donosi: 
 

ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak - Solin 

 
1. Općina Muć suglasna je sa Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak – 

Solin, koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak – Solina na svojoj 19. sjednici 

održanoj 03. prosinca 2019. godine. 

2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku 

Općine Muć". 

 
AD.6. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnik JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji 

je upoznao nazočne sa Analizom stanja sustava Civilne zaštite na području općine Muć u 2019. 

godini. Nakon provedene rasprave  jednoglasno se usvaja:  
 

Analiza stanja sustava Civilne zaštite na 

području Općine Muć za 2019. godinu 

 

1. Usvaja se Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Muć za 2019. godinu. 

2. Ova Analiza stanja sustava Civilne zaštite stupa na snagu osmog dana od dana objave u  

„Službenom glasniku Općine Muć“. 

 

Ad.7. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnik JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji 

je upoznao nazočne sa Godišnjim Planom razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Muć za 

2020. godinu sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Nakon provedene rasprave 

jednoglasno se donosi:  
 

Godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Muć s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

 

1. Donosi se Godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Muć s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 

2. Ovaj Godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u  „Službenom glasniku Općine Muć“. 
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Ad.8. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnik JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji 

je upoznao nazočne sa prijedlogom Odluke o službenoj iskaznici i odori komunalnog redara. Kaže da 

je sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu potrebno donijeti navedenu Odluku. Gosp. Zoran 

Stričević pita što radi komunalni redar, obilazi li naselja jedno po jedno i uviđa probleme ili sjedi i 

čeka da ga tko zove na intervenciju ? Načelnik kaže da komunalni redar mora biti na terenu te da nema 

što raditi u uredu. Kaže da bi trebao popisati i sve objekte koji nisu popisani a takvih ima dosta jer se 

dosta kuća izgradilo. Trenutno sređiva stanje na grobljima jer dosta grobnica ima krivo upisane 

brojeve. Inače svi poslovi komunalnog redara su uređeni Zakonom o komunalnom gospodarstvu i 

Pravilnikom JUO. Gđa. Ankica Krolo predlaže da se komunalnom redaru nabavi i kabanica zbog 

vremenskih uvjeta. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
 

ODLUKA 

o službenoj iskaznici i odori 

komunalnog redara  

 

1. Ovom se Odlukom određuje oblik i sadržaj službene iskaznice, izgled službene odore 

komunalnog redara Općine Muć te postupak njihova izdavanje i uporabe. 

2. Ova Odluka 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 i pročelnik 

JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji su upoznali nazočne s prijedlogom Odluke o najmu stanova 

u vlasništvu Općine Muć. Kažu da istima istječe najam 31.12.2019. godine te je potrebno ugovor 

produžiti po ovim uvjetima, podignuti cijenu najma ili ići u prodaju. Načelnik kaže da je veliki 

problem zgrade crna jama  koja se brzo napuni te se fekalije ispuštaju na sve strane. Stanari ne žele 

sudjelovati u cijeni odvoza fekalija a sam vlasnik kafića ne može sve financirati te fekalije izljeva 

susjedima u vrtove te imamo učestale prijave. Načelnik kaže da bi se problem mogao riješiti kada bi se 

ugradila interna mjerila vode te bi se po potrošnji znalo koliko bi tko trebao platiti odvoz fekalija. 

Kaže da se razmišljalo i o proširenju crne jame ali nema manevarskog prostora jer su okolo privatne 

parcele. Iznos najma od  cca 350,00 kuna je simboličan te je potrebno povećati najam pa sa tim 

sredstvima plaćati pražnjenje crne jame ili jednostavno prodati stanove. Gosp. Jurica Jurić predlaže 

prodaju stanova a ne produžetak najma jer im je data godina dana i nema potrebe opet produžavati 

ugovor. Također je mišljenja da npr. doktorica ne bi trebala plaćati najam dok je doktorica a kada ne 

bude trebala bi iseliti. Načelnik kaže da su prošla vremena deficitarnog kadra i kada se tu dolazilo i 

dobivalo stanove jer danas svih kadrova fali. Gosp. Zoran Stričević kaže da se moramo odlučiti hoće li 

Općina biti socijalne jasle ili ići u rješavanje  problema stanova u konkretnom roku na način dizanja 

najma ili prodaje stanova. Gđa. Ankica Krolo također je za podizanje najma ili prodaju. Nakon 

provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
 

ODLUKA 
o produljenju sklopljenih ugovora o najmu stanova 

u vlasništvu Općine Muć  

 
1. Ovom Odlukom utvrđuje se kako su ugovori o najmu stanova u vlasništvu Općine Muć koji se 

nalaze u stambenoj zgradi na adresi Donji Muć 175, Donji Muć, sklopljeni do 31.12.2019. 

godine. 

2. Ovlašćuje se općinski načelnik da neposredno temeljem ove Odluke produlji najam 

dosadašnjim najmoprimcima sklapanjem novih ugovora o najmu sa istim uvjetima kao i do 

sada odnosno aneksa, a na vrijeme do 31.03.2020. godine bez mogućnosti produljenja pod 

ovim uvjetima. 
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3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se 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 Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Muć. Sa ovim prijedlogom 

plaće djelatnicima se povećavaju cca 400,00 kuna neto. Kaže da je to malo a pogotovo vozačima  

kojih nema na tržištu te nitko ne bi radio za tu plaću. Gosp. Jurica Jurić predlaže da se svim 

djelatnicima isplati neoporezivi dio plaće u iznosu od 7 500,00 kuna godišnje. Nakon provedene 

rasprave jednoglasno se donosi:  
 

Odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika  
u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Muć  

 

1. Ovom Odlukom se određuju koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Muć i Vlastitom pogonu Općine Muć, a temeljem 

odredbe članka 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 

28/10) i to kako slijedi: 

- Pročelnik JUO Općine Muć       2,90 

- Viši referent za računovodstvo-financijske poslove    2,05 

- Referent za komunalne prihode      1,50 

- Administrativni referent       1,50 

- Komunalni redar        1,50 

- Komunalni djelatnik – vozač       1,50 

- Komunalni djelatnik                                                        1,37 

2. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Muć da izda Rješenje djelatnicima sukladno 

ovoj Odluci. 

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

primjenjuje se od 1. siječnja 2020.  godine, počevši s plaćom za mjesec siječanj 2020. godine, 

koja će biti isplaćena u mjesecu veljači  2020. godine.  
4. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju koeficijenata za obračun 

plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine 

Muć (Službeni glasnik Općine Muć 01/2016). 
 

Ad.11. 

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

JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji su upoznali nazočne sa prijedlogom Izmjena i dopuna 

Odluke o pravima iz socijalne skrbi na području Općine Muć. Odluka se mijenja u dijelu da 

podnositelj zahtjeva i svi članovi kućanstva moraju imati izmirene sve obveze prema Općini Muć da 

bi ostvarili pravo na jednokratnu pomoć, pomoć za novorođeno dijete i druge pomoći. Nakon 

provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

ODLUKA 

o izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz  

socijalne skrbi na području Općine Muć 

 

1. Članak 14. Odluke o pravima iz socijalne skrbi na području Općine Muć (Službeni glasnik 

Općine Muć br. 04/14) mijenja se u cijelosti te isti sada glasi: „Za osiguravanje slijedećih 

prava iz socijalne skrbi: 1. jednokratnu pomoć i 2. ostala prava, podnositelji zahtjeva i njihovi 

članovi kućanstva dužni su priložiti potvrdu o izmirenim dospjelim obvezama po svim 

osnovama koje imaju prema Općini Muć.“ 

-7- 



 

 

2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Muć”, 

a primjenjuje se od 1. siječnja 2020.  godine. 

 
 

 

 

 

 

Budući da su sve točke dnevnog reda iscrpljene, predsjednica Općinskog vijeća zaključuje 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Muć u 17,35 sati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: 
    Mara Raić 
 

 

 

Predsjednica općinskog vijeća 

                        Općine Muć 
 

       _________________________ 
                Jelena Grgić 

 


