
        
 

    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: 021-05/21-01/02 
URBROJ: 2180/02-01-21-2 
Donji Muć, 11. lipnja 2021. godine 

 

Z A P I S N I K 
 

Sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 11. lipnja 2021. godine s 

početkom u 17,00 sati. 
 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mateo Serdarević, Marijana Bebić, Josipa Grubišić, Josip Plazibat, 

Tihana Marasović, Jurica Jurić i Miroslav Šolić 
 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Josip Granić, Stipe Didić, Zoran Jukić, Mate Smolčić, Ante Katić i 

Žana Kerum 
 

OSTALI NAZOČNI: Goran Podnar-pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć i 

Filip Stupalo- načelnik Općine Muć. 
 

Sjednica je sazvana putem poziva  KLASA: 021-05/21-01/02, URBROJ: 2180/02-03-21-1 od 02. 

lipnja 2021. godine. Sjednica se održava uz poštivanje svih epidemioloških mjera i preporuka 

propisanih u svrhu sprječavanja prijenosa bolesti COVID -19. 

 

Sjednicu je otvorio  gosp. Goran Podnar, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć (dalje u 

tekstu: pročelnik), te je pozdravio sve nazočne i pozvao da minutom šutnje odaju počast poginulim 

Hrvatskim braniteljima. Nakon minute šutnje pročelnik započinje s utvrđivanjem prisutnosti općinskih 

vijećnika. Pročelnik proziva vijećnike te isti potvrđuju svoju nazočnost. Na sjednici nisu bili prisutni 

gosp. Josip Granić, Stipe Didić, Zoran Jukić, Mate Smolčić, Ante Katić i Žana Kerum. 

 

Nakon prozivke i utvrđivanja prisutnosti općinskih vijećnika, izvedena je himna Republike Hrvatske 

te je pročelnik predložio dnevni red koji su vijećnici primili u pozivu za sjednicu: 
 

D N E V N I   R E D 
 

- utvrđivanje kvoruma 

1. Izbor predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva 

2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata, 

- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora 

predsjednika, 

- svečana prisega članova Općinskog vijeća,  

3. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja, 

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, 

5. Svečana prisega Općinskog načelnika. 
 

Dnevni red  se prima na znanje. 

 

 



Ad.1. 
Pročelnik je nazočne izvijestio da je Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Muć utvrđeno da 

Mandatno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana, te da prijedlog za izbor Mandatnog povjerenstva  

može predložiti najmanje 1/3 vijećnika odnosno 5 vijećnika. Od grupe vijećnika (7 vijećnika) 

zaprimljen je pisani prijedlog koji za izbor u Mandatno povjerenstvo  predlažu vijećnike: g. Miroslava 

Šolića za predsjednika, g. Matea Serdarevića i g. Marijanu Bebić za člana. Budući da nije bilo drugih 

prijedloga pročelnik je dao navedeni prijedlog  na glasovanje, te je Općinsko vijeće Općine Muć 

jednoglasno donijelo: 
O D L U K U 

o izboru Mandatnog povjerenstva 
 

1. U Mandatno povjerenstvo  biraju se: 
1. Miroslav Šolić  - predsjednik 
2. Mateo Serdarević  - član 
3. Marijana Bebić  - član. 

 
Ad.2. 
Na poziv pročelnika, predsjednik Mandatnog povjerenstva gosp. Miroslav Šolić podnosi izvješće o 

provedenim izborima i rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća Općine Muć koji su održani 

dana 16. svibnja 2021. godine. Također konstatira se da je g. Filip Stupalo, izabran sa kandidacijske 

liste grupe birača, obavijestio Jedinstveni upravni odjel Općine Muć da nastavlja obnašati dužnost 

općinskog načelnika Općine Muć, na koju je dužnost izabran na lokalnim izborima održanim 

16.05.2021. godine. Budući je dužnost općinskog načelnika nespojiva sa dužnošću općinskog 

vijećnika, gospodinu Filipu Stupalu mandat u Općinskom vijeću miruje po sili zakona, a zamjenjuje ga 

prvi sljedeći neizabrani kandidat sa liste i to g. Josipa Grubišić.  

 

Nadalje se utvrđuje da je g. Ana-Marija Jukić, izabrana sa kandidacijske liste Filipa Stupala, svoj 

mandat stavila u mirovanje iz osobnih razloga, a zamijeniti će je prvi sljedeći neizabrani kandidat sa 

liste odnosno g. Josip Plazibat. 

 

Još se utvrđuje da je gospodin Ante Vrdoljak, izabran sa kandidacijske liste Hrvatske demokratske 

zajednice, svoj mandat stavio u mirovanje iz osobnih razloga te da je Hrvatska demokratska zajednica 

odredila da ga zamjenjuje gospodin Jurica Jurić. Nakon provedene rasprave donosi se slijedeća: 

 

O D L U K A 

o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća 
 

Prima se na znanje izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima i rezultatima izbora za 

članove Općinskog vijeća Općine Muć, te se verificiraju mandati članova Općinskog vijeća Općine 

Muć i to:  
 

1. Josip Granić - Domovinski pokret - DP 

2. Stipe Didić  - Domovinski pokret – DP 

3. Zoran Jukić - Domovinski pokret - DP 

4. Mate Smolčić - Domovinski pokret – DP 

5. Ante Katić - Domovinski pokret - DP 

6. Žana Kerum - Domovinski pokret – DP 

7. Mateo Serdarević - Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste: Filip Stupalo 

8. Marijana Bebić - Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste: Filip Stupalo 

9. Josipa Grubišić - Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste: Filip Stupalo 

10. Josip Plazibat - Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste: Filip Stupalo 

11.  Tihana Marasović - Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 

12. Jurica Jurić - Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 

13. Miroslav Šolić – MOST-Hrvatska stranka prava: Miroslav Šolić. 

 



Nakon verifikacije mandata članova Općinskog vijeća Općine Muć, pročelnik  utvrđuje da će nastavak 

predsjedavanja konstituirajuće sjednice preuzeti g. Mateo Serdarević i to kao prvi član s kandidacijske 

liste koja je druga dobila najviše glasova, jer na sjednici nije bio prisutan g. Josip Granić kao prvi član 

kandidacijske liste koja je prva dobila najviše glasova, a sjednici nisu prisustvovali ni vijećnici sa 

kandidacijske liste na kojoj je bio g. Josip Granić. 

 
Predsjedatelj Općinskog vijeća Općine Muć g. Mateo Serdarević čita tekst svečane prisege za članove 

Općinskog vijeća Općine Muć. Vijećnici redom prisežu te istu potpisuju. 
 

Ad.3. 
Predsjedavajući gosp. Mateo Serdarević  na prijedlog grupe vijećnika (7 vijećnika) predlaže sastav 

Odbora za izbor i imenovanje i to: g. Tihanu Marasović za predsjednicu, g. Juricu Jurića i Joška 

Plazibata za člana. Nakon provedene rasprave  jednoglasno se donosi  slijedeća: 
 

O D L U K A 
o izboru Odbora za izbor i imenovanja 

 

1. U Odbor za izbor i imenovanja biraju se: 
1. Tihana Marasović - predsjednica 
2. Jurica Jurić  - član 
3. Josip Plazibat - član. 

 

Ad.4. 
Predsjedavajući  gosp. Mateo Serdarević  iznosi prijedlog  Odbora za izbor i imenovanja koji predlaže 

g. Miroslava Šolića za predsjednika Općinskog vijeća Općine Muć. Budući da nije bilo daljnjih 

prijedloga sa 7 glasova „za“ izabran je g. Miroslav Šolić za predsjednika Općinskog vijeća Općine 

Muć.  
 

Predsjedavajući  gosp. Mateo Serdarević  iznosi prijedlog  Odbora za izbor i imenovanje koji predlaže 

g. Juricu Jurića za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Muć. Budući da nije bilo daljnjih 

prijedloga sa 7 glasova izabran je g. Jurica Jurić za  potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Muć.  

Nakon provedene rasprave donosi se slijedeća: 
 

O D L U K A 
o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 

 

1. Za predsjednika  Općinskog vijeća Općine Muć izabran  je g. Miroslav Šolić. 
2. Za potpredsjednika  Općinskog vijeća Općine Muć izabran je g. Jurica Jurić. 

 

Izborom predsjednika Općinskog vijeća predsjedavanje konstituirajuće sjednice nastavlja g. Miroslav 

Šolić, predsjednik Općinskog vijeća  koji se zahvalio svima na ukazanom povjerenju, čita tekst 

svečane prisege za Općinskog načelnika. Općinski načelnik priseže te istu potpisuju. 
 

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

Konstituirajuću  sjednicu Općinskog vijeća Općine Muć  u 17:25 sati. 
 

Zapisnik vodio: 
 Goran Podnar 

Predsjednica općinskog vijeća 

                       Općine Muć 
 

       _________________________ 
             Miroslav Šolić 

 
 


