
 
 

 

    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: 021-05/18-01/02 

Urbroj: 2180/02-01-18-2 

Donji Muć, 30. svibnja 2018. godine 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 
 Sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 30. svibnja 2018. godine s 

početkom u 17,00 sati. 

 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Marko Piplica, Josipa Grubišić, Stipe Sarić, Ankica Krolo, Ivan Šolić, 

Ante Karin, Stipe Didić, Josip Granić, Ante Katić, Jelena Grgić, Ivan 

Karin, Zoran Stričević i Ante Jelavić-Šako 

 

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

načelnika Općine Muć, Kristina Dragin-Jelić-pročelnik JUO Općine 

Muć  i Matija Duvnjak-viši ref.za.račun. fin. poslove 

 

 

Sjednicom predsjedava predsjednica Općinskog vijeća gđa. Jelena Grgić  te utvrđuje 

nazočnost potrebne većine vijećnika Općinskog vijeća Općine Muć za pravovaljano raspravljanje i 

odlučivanje. Nazočni minutom šutnje odaju počast poginulim u Domovinskom ratu. Predsjednica 

općinskog vijeća pozvala je nazočne da se pomole za domovinu.  Nakon molitve za domovinu 

predsjednica općinskog vijeća poziva vijećnike koji nisu bili na sjednici vijeća prilikom polaganja 

prisege da prisegnu. Predsjednica čita tekst svečane prisege za članove Općinskog vijeća Općine Muć, 

a vijećnici Ivan Karin, Zoran Stričević i Ante Jelavić-Šako prisežu te istu potpisuju. 

Nakon prisege predsjednica Općinskog vijeća otvara sjednicu te predlaže dnevni red kao u 

pozivu. 

Gosp. Ivan Karin  ima primjedbu na toč. 9. dnevnog reda „Prijedlog Odluke o pokretanju 

projekta rekonstrukcije javne rasvjete u Općini Muć primjenom mjera energetske učinkovitosti i 

zaštite od svjetlosnog onečišćenja“. Kaže da je bilo rečeno da će se  održati tematska sjednica o 

navedenoj temi te ne vidi smisao da se sada o ovome raspravlja. Načelnik i predsjednica vijeća kažu 

da se to odnosilo na prethodno vijeće a sada je novo vijeće. 

Gosp. Ante Karin ima primjedbu na vrijeme dostave materijala. Kaže da materijali trebaju 

doći ranije da se mogu kvalitetno pripremiti . 

Gosp. Zoran Stričević također ima primjedbu, te kaže da su se točke dnevnog reda mogle 

rasporedit na dvije sjednice vijeća, a ne 19. točaka staviti na jednu sjednicu vijeća. 

Predsjednica Općinskog vijeća kaže da smo morali sazvati sjednicu u ovako kratkom roku jer 

moramo donijeti proračun do 01.06.2018. godine. Kaže da prihvaća primjedbu ali je sve dostavljeno u 

zakonskom roku. 

 

Nakon provedene rasprave sa 7 glasova „za“ i 6 „protiv“ usvaja se predloženi dnevni red te 

glasi: 
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D N E V N I   R E D 

 

 
- verifikacija zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice općinskog vijeća Općine Muć 

 

1. Vijećnička pitanja 

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2017. godinu 

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

3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu 

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

4. Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. srpnja 2017. godine do 31. 

prosinca 2017. godine 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

5. Prijedlog Proračuna Općine Muć za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu 

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

6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Muć za 2018. godinu 

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

7. Prijedlog plana mjera za pokriće manjka prihoda 

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

8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova 

Općinskog vijeća izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2018. 

godinu 

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

9. Prijedlog Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije javne rasvjete u Općini Muć 

primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

10. Prijedlog ispravka Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Muć 

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

11. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Muć u 2017. godini 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

12. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini na području Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

13. Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Muć za 2018. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

14. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Muć u 2017. godini 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

15. Izvješće o radu davatelja javne usluge sakupljanja otpada za 2017. godinu 

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

16. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 

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

17. Prijedlog Odluke o imenovanju  Odbora za Statut i Poslovnik 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

18. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za elementarnu nepogodu 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

19. Prijedlog Odluke o imenovanju Socijalnog vijeća 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 
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Prihvaća  zapisnik sa  1.  konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Muć, te se prelazi 

na točke dnevnog reda. 

 

Ad.1. 

 

Vijećnička pitanja 

 

Gosp. Ivan Šolić kaže da ovih dana čita kako je Općina Ružić dobila 9.000.000,00 kuna 

pomoći od Fondova Europske unije, a uvidom u Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć  

na dan 31.12.2017. godine Općina Muć 0,00 kuna. Budući da su ovolika odstupanja  planiranih i 

ostvarenih pomoći pita načelnika ima li u budućnosti u planu zaposliti visoko kvalificiranu osobu za 

EU Fondove 

Načelnik kaže da nije došlo do blokade vijeća da bi se toga puno ostvarilo, te  da nije to baš 

sve tako jednostavno za kandidiranje projekta jer vlasništvo treba biti 1/1. Kaže da ćemo kandidirati 

vodovod Ogorje kao zaseban projekt da se povuku sredstva za cijeli projekt jer kada bi se ista 

povlačila po fazama trajalo bi godinama. Općina će kandidirati i kanalizacijski sustav te je još 

nekoliko projekata u planu. Kaže da se Općina uzda  prvenstveno u svoj proračun mada bi dobro došla 

i sredstva  iz EU fondova. Što se tiče zapošljavanja  visokoobrazovane osobe  misli da to ne bi bio 

neki iskorak. 

Gosp. Ivan Šolić kaže da se vrlo dobro zna tko je kriv za raspuštanje vijeća i blokadu Općine 

te pita načelnika čime pravda 2016. godinu kada je Općina Muć  iz sredstava EU Fondova za 1. i 2. 

stavku ostvarila 0,00 kuna. Načelnik kaže da nismo bili pripremljeni. 

 Gosp. Zoran Stričević kaže  da je provedbu plana gospodarenja otpadom trebalo donijeti do 

kraja ožujka . Načelnik kaže da nije bilo vijeća te se nije moglo donijeti. Također pita dali je udio u 

Promet-u d.o.o.  Split ostao isti ili se smanjivao? Načelnik kaže da se udio  Promet-u d.o.o. Split 

smanjio te  iznosi  0,81 %. 

Gosp. Ivan Karin upućuje pohvalu predsjednici vijeća za molitvu na početku sjednice te pita 

da li je zato da se svira himna na početku sjednice? Predsjednica Općinskog vijeća kaže da se mora 

usuglasiti sa svojim kolegama u svezi sviranja himne. 

Gosp. Ante Karin pita koliki je ukupan dug Općine Muć i prema kome, da li postoje projekcije 

saniranja dugovanja, te ako iste ne postoje  zašto ? 

Načelnik kaže da će se o navedenom raspravljati pod točkom 7. dnevnog reda „Prijedlog plana 

mjera za pokriće manjka prihoda“. 

Gosp. Ante Karin pita zašto djeca iz Gizdavca nemaju pravo na novčanu  subvenciju za 

kupnju knjiga. Istu su tražili i odbilo ih se.  Mišljenja je da treba svima omogućiti bez obzira kamo idu 

jer ako plaćaju poreze zašto ne bi imali i knjige. 

Načelnik kaže da se stimuliraju djeca koja idu u školu na području Općine Muć a ne u druge 

škole. Kada bi davali djeci koja idu u školu Klis onda bi trebali davati i svoj djeci  koja idu u Split, 

Solin i sl.  a roditelji im imaju adresu na području Općine Muć. 

Gosp. Ante Karin  kaže kako  nema smisla sudjelovati u radu sjednice Općinskog vijeća zbog 

kratkog roka dostave materijala i nemogućnosti kvalitetne pripreme za sjednicu, te je pozvao i ostale 

vijećnike da napuste sjednicu Općinskog vijeća. Sjednicu  su napustili : Ante Karin, Ivan Šolić, Stipe 

Didić, Ivan Karin, Zoran Stričević i Ante Jelavić-Šako. 

 

AD.2. 

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

Matija Duvnjak  koji su  upoznali nazočne  sa Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine 

Muć za 2017. godinu. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova „za“ usvaja  se: 

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  

Općine Muć za 2017. godinu 
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1. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2017. godinu. 

2. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Muć  za 2017. 

godinu. 

3. Usvaja se Godišnji izvještaj  o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

Općini Muć za 2017. godinu. 

4. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Muć za 2017. godinu. 

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

Muć u 2017. godini. 

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

religiji Općine Muć u 2017. godini. 

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

školskom  i visokom obrazovanju Općine Muć u 2017. godini. 

8. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 

2017. godinu. 

9. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju programa korištenja sredstava ostvarenih prihoda 

od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2017. godini. 

10. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava naknade za 

eksploataciju mineralnih sirovina u 2017. godini. 

11. Ovaj Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2017. godinu  sa 

Programima koji su sastavni dio Proračuna stupaju na snagu  osmog dana od dana objave  

u „Službenom glasniku Općine Muć“. 

 

Ad.3. 

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

Matija Duvnjak-viši referent za rač. financ. poslove  koji su upoznali nazočne o rezultatima poslovanja 

Općine Muć za 2017. godinu. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova „za“ usvaja se:  

 

ODLUKA 

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu 

 

1. Usvaja  se Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu. 

2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave  u „Službenom glasniku Općine 

Muć“. 

 

Ad.4. 

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

upoznao nazočne o svom Izvješću o radu za razdoblje od 01. srpnja 2017. godine do 31.12.2017. 

godine. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova „za“  usvaja se: 

 

Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 

01. srpnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine 

 

1. Usvaja se Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. srpnja 2017. godine 

do 31. prosinca 2017. godine. 

2. Ovo Izvješće o radu  načelnika Općine Muć stupa na snagu osmog dana od dana objave u  

„Službenom glasniku Općine Muć“. 

Ad.5. 

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

Matija Duvnjak  koji su  upoznali nazočne  sa  prijedlogom Proračuna Općine Muć za 2018. godinu sa 

projekcijama za 2019.  i 2020. godinu. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova „za“ donosi se: 
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Proračun Općine Muć za 2018. godinu 

sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu 

 

1. Donosi se Proračun općine Muć za 2018. godinu u iznosu od  12.989.381,44  kuna  sa 

projekcijama za 2019. i  2020. godinu. 

2. Donosi se Plan razvojnih programa Općine Muć za razdoblje 2018. godine sa 

projekcijama za 2019.  i 2020. godinu. 

3. Donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Muć 

za 2018. godinu. 

4. Donosi se Program održavanja  komunalne infrastrukture u Općini Muć za 2018. 

godinu. 

5. Donosi se Program socijalnih potreba na području Općine Muć u 2018. godini. 

6. Donosi se Program javnih potreba u športu, kulturi i religiji Općine Muć u 2018. 

godini. 

7. Donosi se Program javnih potreba u predškolskom odgoju, školskom i visokom  

obrazovanju Općine Muć u 2018. godini. 

8. Donosi se Program korištenja sredstava ostvarenih prihoda od naknada za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u 2018. godini. 

9. Donosi se Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu. 

10. Donosi se Program utroška sredstava naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 

2018. godini. 

11. Ovaj Proračun Općine Muć za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu, 

te Programima koji su sastavni dio Proračuna  stupaju na snagu danom objave u 

«Službenom glasniku Općine Muć». 

 

Ad.6. 

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

Matija Duvnjak koji su upoznali nazočne s obvezom donošenja Odluke o izvršavanju Proračuna 

općine Muć za 2018. godinu . Nakon provedene rasprave sa 7 glasova „za“ donosi se: 

 

ODLUKA 

o izvršavanju Proračuna Općine Muć za 2018. godinu 

 

1. Donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Muć za 2018. godinu. 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Muć“. 

 

Ad.7. 

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

Matija Duvnjak koji su upoznali nazočne sa Planom mjera za pokriće manjka prihoda. Nakon 

provedene rasprave sa 7 glasova „za“ usvaja se: 

 

Plana mjera za pokriće manjka prihoda  

 

1. Usvaja se Plan mjera za pokriće manjka prihoda. 

2. Ovaj Plan mjera za pokriće manjka prihoda  stupa na snagu osmog dana od dana objave  u 

„Službenom glasniku Općine Muć“. 

 

Ad.8. 

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

Matija Duvnjak koji su upoznali nazočne sa  prijedlogom Odluke o raspoređivanju sredstava za rad 

političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću 

Općine Muć za 2018. godinu. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova „za“ donosi se: 
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ODLUKA 

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća  

izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2018. godinu 

 

1. Donosi se Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova 

Općinskog vijeća izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2018. 

godinu. 

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 koji je 

upoznao nazočne sa prijedlogom Odluke o pokretanju  projekta rekonstrukcije javne rasvjete u Općini 

Muć primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja. Kaže da navedeni 

projekt Općinu Muć ne košta ništa a imali bi značaju uštedu. Sad smo u situaciji da žarulje javne 

rasvjete svako malo pregaraju tako da smo došli do krajnje granice. Sa ovim projektom  svi navedeni 

problemi bi se riješili. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova „za“ donosi se: 

 

ODLUKA 

o pokretanju projekta rekonstrukcije javne rasvjete u Općini Muć 

primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja 

 

1. Donosi se Odluka o pokretanju projekta rekonstrukcije javne rasvjete u Općini Muć 

primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog  onečišćenja. 

2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Muć“. 

 

Ad.10. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnica JUO Općine Muć gđa. Kristina Dragin 

Jelić koja je upoznala nazočne s ispravkom Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Muć. Naime Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 19.10.2010. godine donijelo 

je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Muć a u članku 20. 

potkrala se greška te se sada radi ispravak te greške. Načelnik kaže da zbog navedene greške DVD 

Muć ne može realizirati svoj projekt izgradnje vatrogasnog doma  niti dobiti građevinsku dozvolu. 

Kaže da ćemo ubrzo na jednoj o slijedećih sjednica imati Izmjene i dopune Prostornog plana Općine 

Muć. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova „za“ donosi se: 

 

Ispravak Odluke o donošenju Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Muć 

 

1. Donosi se Ispravak Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Muć. 

2. Ovaj Ispravak Odluke stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Muć“. 

 

 

Ad.11. 

 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 2017. godini. 

Nakon provedene rasprave  sa 7 glasova „za“ usvaja se:  

 

Izvješće o stanju zaštite od požara na području 

Općine Muć u 2017. godini 
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1. Usvaja se Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Muć u 2017. godini. 

2. Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave  u „Službenom glasniku Općine 

Muć“. 

 

Ad.12. 

 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 2018. godini na području Općine Muć. 

Nakon provedene rasprave  sa 7 glasova „za“ donosi se:  

 

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku  

u 2018. 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 2018. godini na području Općine 

Muć. 

2. Ova Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave  u „Službenom glasniku Općine 

Muć“. 

 

Ad.13. 

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

upoznao nazočne sa Planom razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Muć za 2018. godinu. 

Nakon provedene rasprave  sa 7 glasova „za“  donosi se:  

 

 

Plan razvoja sustava Civilne zaštite 

na području Općine Muć za 2018. godinu 

 

1. Donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Muć za 2018. godinu. 

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

Muć“. 

 

Ad.14. 

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

upoznao nazočne sa Analizom stanja sustava Civilne zaštite na području općine Muć u 2017. godini. 

Nakon provedene rasprave  sa 7 glasova „za“  usvaja se:  

 

Analiza stanja sustava Civilne zaštite na 

području Općine Muć u 2017. godini 

 

 

1. Usvaja se Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Muć u 2017. godini. 

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

„Službenom glasniku Općine Muć“. 

 

 

Ad.15. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnica JUO Općine Muć gđa. Kristina Dragin 

Jelić koja je upoznala nazočne  sa obvezom  donošenja Izvješća o radu davatelja javne usluge do 31. 

ožujka 2018. godine, te je isto nakon  usvajanja potrebno  dostaviti Agenciji za zaštitu okoliša i 

prirode. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova „za“ usvaja  se: 
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Izvješće o radu davatelja javne usluge 

sakupljanja otpada za 2017. godinu 

 

1. Usvaja se Izvješće o radu davatelja javne usluge sakupljanja otpada za 2017. godinu. 

2. Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku 

Općine Muć“. 

 

Ad.16.  

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnica JUO Općine Muć gđa. Kristina Dragin 

Jelić koja je upoznala nazočne  sa Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske. Kaže da smo u program stavili  smo ono poljoprivredno zemljište za koje  smo 

100% sigurni da je vlasništvo RH, ali se isto može nadopunjavati u tijeku godine. Nakon provedene 

rasprave sa 7 glasova „za“ donosi  se: 

 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu Republike Hrvatske 

 

1. Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske. 

2. Ovo Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku Općine 

Muć“. 

 

 

Ad. 17. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je predsjednica općinskog vijeća Općine Muć koja  

predlaže članove Odbora za Statut i Poslovnik i to: Marko Piplica za predsjednika, Josipa Grubišić i 

Jelena Grgić za člana. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova „za“donosi se slijedeća: 

 

O D L U K A 

o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 

 

 

1. U Odbor za Statut i Poslovnik biraju se: 

 

-  Marko Piplica  - predsjednik 

-  Josipa Grubišić  - član 

-  Jelena Grgić  - član 

 

2.    Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine  

       Muć“. 

 

Ad.18. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je predsjednica općinskog vijeća gđa. Jelena Grgić koja 

je predložila članove Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda  i to: Marko Piplica za 

predsjednika, Josip Granić i Stipe Sarić za člana. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova „za“donosi 

se slijedeća: 

 

O D L U K A 

o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od  

elementarnih nepogoda Općine Muć 
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1. U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Muć biraju se: 

 

-  Marko Piplica  - predsjednik 

-  Josip Granić  - član 

-  Stipe Sarić  - član 

 

2. Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine. 

3. Zadaće Povjerenstva utvrđene su člankom 38. stavkom 1. točkom 3. Zakona o zaštiti od 

elementarnih nepogoda. 

4. Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel 

Općine Muć. 

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

Muć“. 

 

Ad.19. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je predsjednica Općinskog vijeća gđa. Jelena Grgić 

koja na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje predlaže članove Socijalnog vijeća Općine Muć i to: 

za predsjednika  Josipa Granić, za člana Ankicu Krolo i Stipu Sarić. Nakon provedene rasprave sa 7 

glasova „za“donosi se slijedeća: 

 

O D L U K A 

o izboru članova Socijalnog vijeća Općine Muć 

 

1. U Socijalno vijeće općine Muć biraju se: 

 

- Josip Granić  - predsjednik 

- Ankica Krolo  - član 

- Stipe Sarić  - član  

 

2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Muć“. 

 

 

 

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

sjednicu Općinskog vijeća Općine Muć  u 18,10 sati. 

 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: 

 

    Mara Raić 

 

Predsjednica općinskog vijeća 

                        Općine Muć 

 

       _________________________ 

                Jelena Grgić 

 
 


