
  

 
 

 
 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 
KLASA:    350-02/16-01/01 
URBROJ: 2180/02-02-18-51 
Donji Muć, 06. 08. 2018. 

 

 

 

Temeljem članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br.153/13, 

65/17) nositelj izrade plana Općina Muć, Jedinstveni upravni odjel i stručni izrađivač plana 

ASK Atelier d.o.o., Zagreb, Trg N.Š.Zrinskog 17 sačinili su 

 
 
 
 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU 
IZMJENA I DOPUNA PPUO MUĆ 

 

  

 

Nositelj izrade:  Općina Muć 

Jedinstveni upravni odjel    

  

 

 

Stručni izrađivač: ASK Atelier d.o.o., Zagreb  

      

 

 

 

 

 

 

 





  

1. UVOD 

 

 

 

Na temelju članka 95. i 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 

65/17), načelnik Općine je utvrdio 28. lipnja 2018. prijedlog Plana za ponovnu javnu 

raspravu.  

Trajanje i mjesto javnog uvida, datum i vrijeme održavanja javnog izlaganja objavljeni su u 

“Slobodnoj Dalmaciji“ od 01. srpnja 2018.g, na službenim web stranicama Općine Muć 

www.muc.hr i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja www.mgipu.hr. 

Javni uvid organiziran je u trajanju od 10.srpnja do 18.srpnja 2018. godine u Općini Muć, 

Donji Muć 254, svakog radnog dana od 11.30 do 15.00 h i na službenim web stranicama 

Općine Muć www.muc.hr. 

Javno izlaganje održano je 16. srpnja 2018. godine u Općinskoj vijećnici u 13:00 sati.  
 

Nositelj izrade plana, Jedinstveni upravni odjel, dostavio je posebne pozive prema članku 

97. Zakona o prostornom uređenju. 

Poziv na javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna PPUO Muć, upućen je tijelima uprave 

i pravnim osobama s javnim ovlastima sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju. 

Tijekom javne rasprave, do 18. srpnja 2018. (rok za dostavu primjedbi) zaprimani su 

prijedlozi, pisana očitovanja i mišljenja na prijedlog Plana. 

Nakon javne rasprave, stručni izrađivač u suradnji s nositeljem, izrađuje Nacrt konačnog 

prijedloga plana u skladu s prihvaćenim očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i 

prijedlozima u izvješću o javnoj raspravi i dostavlja ga, prema članku 105. Zakona o 

prostornom uređenju, zajedno s izvješćem, Načelniku koji utvrđuje Konačni prijedlog Plana. 

  

http://www.muc.hr/
http://www.mgipu.hr/
http://www.muc.hr/




  

3. POPIS POZVANIH SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI PREMA POSEBNOJ 

OBAVIJESTI 

 

 
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnog gospodarstva  

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu  

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske 

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, 

inspekcijskih i poslova civilne zaštite  

Državni ured za upravljanje državnom imovinom  

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje  

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split  

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Split, Ispostava Solin  

Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za studije i projektiranje 

Županijska uprava za ceste Split 

Hrvatske šume, Uprava šuma, Podružnica Split  

HAKOM – Hrvatska agencija za poštu i elektroničke telekomunikacije  

HEP ODS d.o.o.  

Zavod za prostorno uređenje Splitsko dalmatinske županije 

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje 

Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split 

Općina Klis 

Općina Ružić 

Općina Lećevica 

Općina Hrvace 

Općina Dicmo 

Grad Sinj 

  



  

4. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI  

 

 

Raspravi su bili nazočni: 

 

1. Filip Stupalo, načelnik Općine 

2. Ana Marija Jukić, zamjenica načelnika Općine  

3. Kristina Dragin Jelić, pročelnica JUO Općine Muć 

4. Mara Rajić, djelatnica Općine Muć 

5. Azra Suljić, dipl. ing. arh., ASK atelier d.o.o. Zagreb, izrađivač Plana 

6. Lucija Vlajčević, Hrvatske šume d.o.o. 

7. Ante Šimić, Hrvatske šume d.o.o. 

8. Jure Topić 

9. Jure Kerum 

10. Mario Papac 

11. Bijanko Franin Pečarica 

12. Jelena Stupalo 

13. Bože Delić 

14. Josip Šolić 

 

 

  



  

5. OBRAZLOŽENJA O MIŠLJENJIMA, PRIJEDLOZIMA I PRIMJEDBAMA 

SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI  

 
 

U tijeku javne rasprave zaprimljena su mišljenja i primjedbe: 

1. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Zagreb 

2. Hrvatske vode, Split. 

3. Jure Kerum 

4. Marijan Jelavić –Šako, zastupan po odvjetniku Juri Grbavcu 

5. Josip Šolić 

6. Josip Tešija 

 

Primjedbe i mišljenja zaprimljeni van roka: 

1. Ministarstvo obrane 

2. Hrvatske šume d.o.o. 

 

Primjedbe upisane u knjigu primjedbi:  

- nema primjedbi. 

 

Primjedbe izrečene tijekom javnog izlaganja:  

- u zapisnik na Javnom izlaganju je dano šest primjedbi, a kojih su četiri ponovljene i kao 

pisana primjedba/prijedlog. 

Pristigle primjedbe obrađene su na temelju Zakona o prostornom uređenju, na temelju Plana 

višeg reda, te na temelju ostalih važećih propisa.  

 

Nositelj izrade i Izrađivač Plana davali su slijedeće oblike očitovanja:  

- primjedba se prihvaća, 

- primjedba se djelomično prihvaća, 

- primjedba se ne prihvaća, 

- bez očitovanja ako nema primjedbe. 

 

U nastavku su dani kratki pregledi pojedinačnih primjedbi i odgovora na pristigle 

primjedbe i mišljenja.  



  

redni 
broj 

PODNOSITELJ 
DATUM 

PRIMITKA 
SAŽETAK PRIMJEDBE OBRAZLOŽENJE-ODGOVOR 

PRIJEDLOG 
ZAKLJUČKA 

Urudžbeni zapisnik 

1. 
HRVATSKE VODE 

Vukovarska 35, 
Split 

18.07.2017. 

1. Traži se navođenje ograničenja u korištenju prostora za 
svaku od zona sanitarne zaštite u skladu s Pravilnikom o 
uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta. 
2. Traži se vidljivost granica zona sanitarne zaštite za sliv 
svakog od izvorišta. 

1. Ograničenja su opsežno 
definirana Pravilnikom o uvjetima 
za utvrđivanje zona sanitarne 
zaštite izvorišta koji je naveden 
kao obveza u Odredbama te ih 
nije potrebno navoditi u Planu. 
2. Granice zona su već označene 

u kartografskom prilogu. 3. Uvjeti 

korištenja, uređenje i zaštita 

prostora, 3.2. Područja posebnih 

ograničenja u korištenju. 

PRIMJEDBA 
SE 

PRIHVAĆA 

2.  

 DRŽAVNA 
UPRAVA ZA 
ZAŠTITU I 

SPAŠAVANJE 
PODRUČNI URED 

ZA ZAŠTITU I 
SPAŠAVANJE 

SPLIT 

18.07.2018. 

Primjedbom se traži dodatak odredbama prema čl. 39. 
Zakonu o sustavu civilne zaštite te korigirati minimalni 
međusobni razmak objekata prema Pravilniku o mjerama 
zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u 
prostornom planiranju i uređivanju prostora. U tekst dodati 
mjere sklanjanja ljudi prema danom tekstu. 
 

Odredbe za provođenje su 
dopunjene u skladu s 
primjedbom. 

PRIMJEDBA 
SE 

PRIHVAĆA 

3. 

HRVATSKE ŠUME 
d.o.o. 

Biokovska 3, 
Split 

 
19.07.2017. 

. 

Primjedba na odredbe čl. 60, stavak 7 i 9. 
Kod planirane rekreacijske šume opisane čl. 60, stavak 7. 
suglasni s uređenjem šetnica, trim staza i piknik zona, ali 
ne s postavom urbane opreme i sprava za vježbanje. 
Mogućnost uređenja tematskog parka u napuštenom 
kamenolomu je ograničena nelegalnim statusom 
kamenoloma. 
 

Mišljenje je stiglo izvan roka te se 
u skladu s čl. 100 Zakona o 
prostornom uređenju neće 
razmatrati. 

- 



  

4. 

MINISTARSTVO 
OBRANE 

UPRAVA ZA 
MATERIJALNE 

RESURSE 
Sektor za vojno 
graditeljstvo i 

energetsku 
učinkovitost 

19.07.2018. 
U području obuhvata Plana nema zona posebne namjene 
niti zahtjeva od važnosti za obranu. Nema primjedbi na 
Prijedlog Plana. 

Mišljenje je stiglo izvan roka te se 
u skladu s čl. 100 Zakona o 
prostornom uređenju neće 
razmatrati. 

- 

5. 
JURE KERUM 
Mostarska 83 

21000 Split 
17.07.2018. 

Zahtjev za vraćanje k.č. 3726/1, 3726/2, 3726/3, 3726/4 i 
3726/5 k.o. Gornje Ogorje u građevinsko područje prema 
važećem prostornom planu.  
Zahtjev za proširenje građevinskog područja na k.č. 
2695/1, 2697/1, 2697/2,  2751 k.o. Donje Ogorje, 486/6, 
517, k.o. Donje Postinje i k.č. 148, 151 i 152 k.o. Gornje 
Postinje. 

Primjedba se djelomično 
prihvaća. Čestice k.č. 3726/1, 
3726/2, 3726/3, 3726/4 i 3726/5 
k.o. Gornje Ogorje su ponovno u 
građevinskom području naselja. 
Drugi zahtjevi se ne mogu 
prihvatiti jer se prema čl. 104. 
Zakona o prostornom uređenju, 
nova mišljenja, prijedlozi i 
primjedbe na izmijenjen prijedlog 
prostornog plana mogu podnositi 
samo u vezi s dijelovima 
prijedloga prostornog plana koji 
su u odnosu na prvi prijedlog 
izmijenjeni. 

PRIMJEDBA 
SE 

DJELOMIČNO
PRIHVAĆA 

6. 

MARIJAN JELAVIĆ- 
-ŠAKO 
Šakići 3 

Gornji Muć, 
zastupan po 

odvjetniku Juri 
Grbavcu 

18.07.2018. 
Zahtjev za uvrštenje k.č. 1259/2, k.o. Gornji Muć u 
izgrađeni dio građevinskog područja. 

 Primjedba se prihvaća. 
PRIMJEDBA 

SE 
PRIHVAĆA 

7. 

JOSIP ŠOLIĆ 
 Šolići 28, Sutina 

21247 Neorić 
  

16.07.2018. 
Zahtjev za proširenje građevinskog područja na k.č. 
1017/1, k.o. Sutina (Romići) i k.č. 853/2, k.o. Sutina 
(Draga) u građevinsko područje. 

Prema čl. 104. Zakona o 
prostornom uređenju, nova 
mišljenja, prijedlozi i primjedbe na 
izmijenjen prijedlog prostornog 
plana mogu se podnositi samo u 
vezi s dijelovima prijedloga 
prostornog plana koji su u odnosu 
na prvi prijedlog izmijenjeni. 

PRIMJEDBA 
SE NE 

PRIHVAĆA 

new
Highlight

new
Highlight

new
Highlight



  

8. 
JOSIP TEŠIJA 
Gornje Ogorje  

21206 Donje Ogorje  
12.06.2017. 

Zahtjev za uvrštenje k.č. 3228 i 3232 k.o. Gornje Ogorje u 
građevinsko područje radi ozakonjenja postojeće 
građevine. 

Navedene čestice su već    
uvrštene u građevinsko područje 
naselja. 

 
PRIMJEDBA  

SE 
PRIHVAĆA 

 
 
 

redni 
broj 

PODNOSITELJ 
DATUM 

PRIMITKA 
SAŽETAK PRIMJEDBE OBRAZLOŽENJE-ODGOVOR 

PRIJEDLOG 
ZAKLJUČKA 

Javno izlaganje 

 1.  
MARIO PAPAC 

BIJANKO FRANIN -
PEČARICA  

16.07.2018.  
Zahtjev za uvrštenje k.č. 1259/2, k.o. Gornji Muć u 
izgrađeni dio građevinskog područja. 
Primjedba kao pod točkom 6. urudžbenog zapisnika. 

Primjedba se prihvaća. 
 

PRIMJEDBA 
SE 

PRIHVAĆA  

2. 
BOŽE DELIĆ 

Donji Muć 
16.07.2018. 

Prijedlog da se na k.č. 2729/2, k.o. Donji Muć planira 
gradnja vatrogasnog doma. 

Prijedlog će biti predmet izrade 
UPU-a 14 za središte naselja 
Donji Muć. 

PRIMJEDBA 
SE 

PRIHVAĆA 

3. 

JOSIP ŠOLIĆ 
 Šolići 28, Sutina 

21247 Neorić 
 

16.07.2018. Kao primjedba pod točkom 7. urudžbenog zapisnika. 
Kao obrazloženje pod točkom 7. 
urudžbenog zapisnika. 

PRIMJEDBA 
SE NE 

PRIHVAĆA 

4. 
JURE TOPIĆ 

Put Bidnića 40 
21 203 Donji Muć 

16.07.2018. 
Zahtjev za uvrštenje dijela k.č. 1558/3, 5213/1 i 1401 k.o. 
Donji Muć u građevinsko područje naselja. 

Dio navedenih čestica koje 
obuhvaćaju izgrađeni dio su već    
uvrštene u građevinsko područje 
naselja. 

PRIMJEDBA 
SE 

PRIHVAĆA 

new
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new
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5. 
JURE KERUM 
Mostarska 83 

21000 Split 
16.07.2018. Kao primjedba pod točkom 5. urudžbenog zapisnika. 

Kao obrazloženje pod točkom 11. 
urudžbenog zapisnika. 

PRIMJEDBA 
SE 

DJELOMIČNO
PRIHVAĆA 

6. 
JELENA STUPALO 

Neorić 
16.07.2018. 

Zahtjev za uvrštenje  k.č. 2593 i 2594 k.o. Neorić u 
građevinsko područje naselja. 

Prema čl. 104. Zakona o 
prostornom uređenju, nova 
mišljenja, prijedlozi i primjedbe na 
izmijenjen prijedlog prostornog 
plana mogu se podnositi samo u 
vezi s dijelovima prijedloga 
prostornog plana koji su u odnosu 
na prvi prijedlog izmijenjeni. 

PRIMJEDBA  
SE NE 

PRIHVAĆA 

 

new
Highlight



  

Od ukupno 14 primjedbi i mišljenja, sedam je prihvaćeno, dvije primjedbe su djelomično 

prihvaćene, tri nisu prihvaćene, a dva mišljenja su stigla izvan roka te ih se nije uzelo u 

razmatranje.  

Primjedbi koje bi utjecale na promjenu koncepta Izmjena i dopuna PPUO Muć nije bilo, 

stoga se prijedlog Plana, korigiran prema prihvaćenoj primjedbi, može uputiti u daljnju 

proceduru. 

 

6.OBVEZNI AKTI I DRUGI DOKAZI IZ ČL. 103. ZAKONA O PROSTORNOM 

UREĐENJU 

 

 

- Objava javne rasprave 

- Posebna obavijest o objavi javne rasprave 

- Zapisnik s javnog izlaganja s dokazom sudjelovanja na javnom izlaganju 

- Mišljenja javnopravnih tijela 
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