
 

          
 

        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: 021-05/21-01/03 

Urbroj:2180/02-01-21-2 

Donji Muć, 26. kolovoza 2021. godine 
 

 

Z A P I S N I K 

 

Sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 26. kolovoza 2021. godine s početkom u 17,00 sati. 

 

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

Marasović, Jurica Jurić, Miroslav Šolić, Josip Granić, Zoran Jukić, Mate 

Smolčić, Ante Katić, Žana Kerum i Miro Moro 

 

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

upravnog odjela općine Muć i Matija Duvnjak-viši referent za rač. financijske 

poslove 

 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća g. Miroslav Šolić te utvrđuje nazočnost svih vijećnika 

Općinskog vijeća Općine Muć za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje. Sjednica je počela sa minutom šutnje 

za poginule u Domovinskom ratu. Nakon odavanja počasti predsjednik Općinskog vijeća pročitao je tekst 

svečane prisege za vijećnike Josipa Granića, Zorana Jukića, Mate Smolčića, Miru Mora, Žane Kerum i Ante 

Katića, koji su svi redom prisegnuli i potpisali tekst prisege. Nakon polaganja prisege predsjednik Općinskog 

vijeća predlažio je dopunu dnevnog reda točkama: „Prijedlog odluke o izradi IV. izmjena i dopuna PPUO 

Općine Muć“ i „Suglasnost za prodaju dijela k.č.b. 2485/1, k.o. Gornji Muć“. Nakon provedene rasprave 

prihvaćen je predloženi dnevni red većinom vijećnika (7 glasova „za“ i 6 glasova „suzdržani“), a koji glasi: 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

- verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć 

1. vijećnička pitanja, 

2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Muć za 2021. godinu (Izvjestitelji: načelnik Općine 

Muć i Matija Duvnjak-viši ref. za rač.fin.poslove), 

3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i 

članova Općinskog vijeća izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2021. 

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

4. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela 

(Izvjestitelji: predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Šolić), 

5. Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine (Izvjestitelj: načelnik 

Općine Muć), 

6. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od  prirodnih nepogoda Općine 

Muć, (Izvjestitelj: pročelnik JUO-a Općine Muć), 

7. Prijedlog Odluke o imenovanju  Odbora za Statut i Poslovnik (Izvjestitelj: pročelnik JUO-a Općine 

Muć), 

8. Prijedlog Odluke o imenovanju Socijalnog vijeća Općine Muć (Izvjestitelj: pročelnik JUO-a Općine 

Muć), 

9. Prijedlog Odluke o proglašenju kom. infr. – igrališta, javnim dobrom u općoj uporabi (Izvjestitelji: 

načelnik i pročelnik JUO-a Općine Muć) 

10. Prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Muć (Izvjestitelj: pročelnik 

JUO-a Općine Muć),  



11. Prijedlog odluke o izradi IV. izmjena i dopuna PPUO Općine Muć (Izvjestitelji: načelnik i pročelnik 

JUO-a Općine Muć) i 

12.  Prijedlog donošenja odluke kojom se daje suglasnost za prodaju dijela k.č.b. 2485/1, k.o. Gornji Muć 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO-a Općine Muć).  

 

Jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć, te se prelazi na točke dnevnog 

reda. 

 

Ad.1. 

 Vijećnička pitanja 

 

G. Mate Smolčić je pitao načelnika po kojim kriterijima su asfaltirani putevi u Gornjem Muću, jesu li to glasači 

načelnika i li se radi o drugom kriteriju. Načelnik je odgovorio da nema kriterija. Isti vijećnik upitao je načelnika 

zašto su se ukinula sredstva za sufinanciranje studentskih pokaznih karata, jer je prijašnja cijena bila 100,00kn, a 

sadašnja je 260,00kn, koju poruku time šaljemo ili je načelnik zaključio da studenti nisu njegovi glasači. 

Načelnik je rekao da će se o tome konzultirati sa društvom Promet d.o.o. i vidjet što se može po tom pitanju 

napraviti za studente. G. Zoran Jukić je pitao načelnika zašto je općina asfaltirala puteve u zaseocima Dadići i 

Šundov kad nisu bili neophodni. Načelnik je odgovorio da je ŽUC Split izvršio asfaltiranje u tim zaseocima, a ne 

općina. Rekao je da su Šundovi veliki zaseok i da je od strane generala Šundova izvršen pritisak na ŽUC. Na 

dodatno pitanje istog vijećnika tko je platio asfaltiranje, načelnik je rekao da su platili Ministarstvo, Županija i 

manjim dijelom Općina. G. Josip Granić je upitao načelnika zbog čega je izjavio pred vatrogasnim inspektorom 

da su Donji Muć i Gornje Postinje bastioni komunizma u Europi. Načelnik je rekao da to nije izjavio što ne znači 

da tako ne misli. Isti vijećnik pitao je načelnika da obrazloži u što je Općina uložio 20 mil. kuna budući to često 

izjavljuje, jer mu nije jasna matematika načelnika obzirom da godišnji proračun općine iznosi 15 mil. kuna, pa tu 

nešto ne štima ili svjesno lažete. Načelnik je odgovorio da nije rekao da je općina uložila već da je uloženo 20 

mil. kuna i to u izgradnju DVD-a Muć,  revitalizaciju Brownfield društvenog doma u Donjem Muću i nogostup. 

G. Josip Granić traži da mu se kao vijećniku od strane Jedinstvenog upravnog odjel Općine Muć dostave 

ovjerene mjesečne situacije s gradilišta na društvenom domu u Muću, izvorni projekt odnosno uvid u isti, iznos 

van troškovničkih radova i polica osiguranja projektanta. Tražimo da nam se sve dostavi pismenim putem. 

Načelnik je odgovorio da sa projektom društvenog doma ide sve po planu i da nepredviđeni troškovi ne mogu 

utvrditi bez suglasnosti nadzornog inženjera i projektanta, a u svako doba, uz prethodnu najavu pročelniku se 

može doći u zgradu Općine izvršiti uvid u projekt, situacije, ovlaštenja i sl. G. Mate Smolčić pitao je načelnika 

zašto kamion vlastitog pogona Općine Muć vozi otpadni materijal (šut), ako je izvođač radova dužan to zbrinuti. 

Načelnik mu je odgovorio da Općina baca šut kojeg odobri Vlastiti pogon, a iz doma je prebačeno sve skupa 

jedan ili dva kamiona. G. Zoran Jukić je pitao je načelnika je li kamion vlastitog pogona ispravan budući se 

mještani G. Muća žale zbog nesakupljanja smeća. Načelnik mu je odgovorio da treba napraviti reorganizaciju 

sakupljanja smeća, jer je kamion star 15 godina zbog čega je izložen kvarovima zbog čega dolazi u zastoju 

skupljanja smeća. Kamion skuplja smeće u skladu sa svojim mogućnostima. U nekim naseljima se skuplja 

jednom u tjednu, a u nekim jednomu u dva tjedna. Na dodatno pitanje postoji li alternativa, načelnik odgovora da 

postoji jedino u kupnji novog kamiona. G. Miro Moro obavijestio je predsjednika vijeća da Domovinski pokret 

osniva klub zastupnika pa u ime kluba postavlja pitanje načelniku tko je ovlastio bivšu zamjenicu načelnika da 

zastupa investitora ako znamo da joj je po sili zakona prestao mandat, ako ste vi načelniče to odlučili želim da 

nam dostavite taj akt. Načelnik je odgovorio da je on postavio bivšu zamjenicu načelnika, jer je sukladno zakonu 

može postaviti, a sve informacije o tome se mogu dobiti i provjeriti osobni dolaskom u općinu gdje će im 

djelatnici Općine omogućiti uvid u projektnu dokumentaciju i ovlaštenja. G. Miro Moro je rekao da nema ništa 

protiv društvenog doma, ali da ga zanima šta će se u domu raditi, hoće li biti spomen ploča za poginule Hrvatske 

branitelje i tražimo da se u društvenom domu napravi spomen soba za poginule branitelje s područja Općine Muć 

i izmjenu ulica koje će se zvati po njihovim imenima i prezimenima. Isti vijećnik je još istaknuo da situacija sa 

društvenim domom u Muću smrdi, jer sedam mjeseci se skoro stoji u mjestu dok imamo primjer objekta u blizini 

koji je završen u godinu dana. Načelnik je odgovori da će u domu biti ono što se nalazi u projektu, netko traži 

ovo netko ono, a bude li se mene pitalo probat ću za branitelje urediti društvenim dom u Gornjem Ogorju i 

formirat spomen sobu poginulim Hrvatskim braniteljima sa područja Muća. G. Miro Moro tražio je od načelnika 

ili Jedinstvenog upravnog odjela dostavu izvještaja o dužnicima za komunalnu naknadu i naknadu za odvoz 

komunalnog otpada za fizičke osobe kao dužnike pisanim putem. Također je tražio informaciju koliko iznosi 

trošak održavanja kamiona vlastitog pogona kojim se odvozi smeće da se utvrdi potreba za kupnjom novog 

kamiona. Još je tražio izvještaj protiv kojih fizičkih osoba su podnijete ovrhe zbog neplaćanja komunalija i ako 

nisu podnijete, objašnjenje zbog čega nisu. G. Žana Kerum pitala je načelnika šta je sa rasvjetom u Leskurima, 

asfaltom u Raduniću, Bočinama, vodovodom u Ogorju i sufinanciranje asfaltne mreže, jer u zaseoku Boke nije 

ništa asfaltirano iako je obećano da će se asfaltirat u 5. mjesecu pa su stanovnici naselja sami morali krpati 

određene rupe. Načelnik je odgovorio da mu je drago da se i stanovnici zalažu za svoje mjesto i da bi se drugi 



trebali ugledat u njih. Rekao da Općina ima 300-tinjak zaseoka i da svi ne mogu biti zadovoljeni. Vaše stranačke 

kolege su sjedile u vijeću pa su tražili da se riješi Movran. Po javnoj rasvjeti smo rekorderi, jer na 3.500 

stanovnika imamo 3.000 rasvjetnih tijela zbog čega će uvijek biti nedostataka. Sa rasvjetom smo zadovoljni u 

skladu sa mogućnostima, a u dogledno vrijeme ćemo aplicirati na EU fondove i pokušat doći do neophodnih 

sredstava. Jedinice lokalne samouprave ne mogu graditi vodovodnu mrežu. ViK Split provodi gradnju cijele 

trase koja ide kroz rub ceste. Na EU fondove se može aplicirati jedino ako se ima vlasništvo 1/1. Od Crivca do 

Kapitanovića spojeno je 26 objekata. Radunić i Kurobase ulaze u 2. fazu. Problem je vodosprema u Pribudama, 

jer je dobila sve uvjete, ali će se izgraditi iduće godine. G. Ante Katić pitao je načelnika po kojim kriterijima 

Općina financira prilazne puteve i rampe za izlaz na državnu cestu i tko je napravio i platio pristup kući s 

nogostupa g. Josipi Grubišić i g. Kokanu. Načelnik je odgovorio da ne vidi problem da se napravi pristupni put 

do Josipine kuće kao i drugima kojima je napravio, rekao je da Općina ima osiguran novac i da će svakom 

napraviti pristup do kuće. Isti vijećnik je pitao načelnika kada će se napraviti suhozid u Postinju, zaseok Katići, 

budući je obitelj Vulić dala dozvolu, a obećali ste dovest čovika da napravi projekt i troškovnik. Isti vijećnik je 

pohvalio da se uređuju seoska igrališta pa bi volio znati zašto je za igralište na Radači potreban projekt, a nije za 

igralište u Sutini i za koga radi Silić. Načelnik je odgovorio da radi onima kojima je to potrebno i tko bude na 

redu, Silić to ne radi te da se radi o ograđivanju igrališta, da za sve nema dovoljno novca, ali se radi na 

izvlačenju novaca iz EU fondova, a kojima bi se financiralo uređenje svih igrališta. Načelnik je još rekao da će 

suhozid u Postinju pokušat riješiti iz sredstava drugog proračuna ako bude mogućnosti. G. Miro Moro u ime 

kluba Domovinskog pokreta je pitao načelnika u vezi parcela u radnoj zoni Prisike kada su se prodavale po 2 

DM/m2, koliko se radnika sa područja Općine zaposlilo kod firmi koje su kupile zemljišta, koje su parcele 

prodane, zašto se vlasnike nije natjeralo da ishode građevinsku dozvolu i započnu sa gradnjom proizvodnih 

pogona. Načelnik je odgovorio da nema podatke o broju zaposlenih, jer se radi o podacima s kojima raspolažu 

poslovni subjekti. Rekao je da su sve parcele u radnoj zoni prodane. Uprihodilo se cca 270.000,00 DM, a trošak 

ulaganja je bio puno veći od uprihođenog iznosa. Veliki broj kupaca u radnoj zoni je kupovalo zemljišta da bi ih 

kasnije preprodali za veću cijenu. Kod nas nema turizma i teško je u ovo nesigurno vrijeme otvarati proizvodne 

pogone. Rekao je da tko bi bio sretniji od njega da radi još 30 firmi u radnoj zoni. Bivšu Bituminu je kupila 

fizička osoba koja će zemljište i zgradu dat u najam farmaceutskoj proizvodnoj kompaniji koja će iduće godine 

tražiti 20-tak radnika sa područja Općine. Općina nema pravno uporište da kida glave vlasnicima. Podržavam 

diskusiju na tu temu, ali su nam mogućnosti limitirane. G. Miro Moro je istaknu da je Općina taoc tih ljudi. 

Treba ih uvjetovati da počnu raditi. U prošlom vijeću je oprošten dug fizičkim osobama, to je odgovornost 

Općine. G. Jurica Jurić pitao je načelnika može li se osigurat jedan mikser betona za početak puta za Svilaju 

kada se ide iz pravca Milešine, jer se radi o opasnoj krivini. Načelnik je odgovorio da je većina cesta u vlasništvu 

ŽUC-a pa tako i ta cesta zbog čega Općina nema ingerenciju za asfaltiranje.                              

 

Ad.2. 
 Izvjestitelji po ovoj točki dnevnog reda su načelnik Općine Muć g. Filip Stupalo i gđa. Matija Duvnjak-

viši referent za rač. financ. poslove koji su upoznali nazočne sa prijedlogom I. Izmjena i dopuna Proračuna 

Općine Muć za 2021. godinu. Nakon otvaranja rasprave G. Miro Moro je pitao g. načelnika i g. Matiju Duvnjak 

je li se izmjenama proračuna  ukinulo DVD- Muć 83.000 kn i ako je gdje će otići ta sredstva, na stipendije, vrtiće 

ili nešto treće na što je g. Matija Duvnjak odgovorila da su se skinula kapitalna ulaganja, ali se nisu skinula 

sredstava za tekuće poslovanje koja se moraju isplatiti sukladno zakonu. G. Josipa Grubišić je rekla da je svjesna 

da DVD-u fali novaca za opremanje i da ga treba opremiti i pitala je načelnika mogu li se sredstva koja su 

skinuta DVD-u, a kad su već skinuta, preusmjeriti u opremanje dječjeg igrališta vrtića, jer takvo ulaganje bi 

trebalo imati prioritet. Načelnik je odgovorio da mu se uvijek govori da se mora obrati Europskoj uniji, ali i da 

postoje važnije udruge na području općine kao što je KUD Branimir, Pčelari i sl., ali da prema trenutnoj situaciji 

izgleda da su neke udruge preplaćene. Rekao je da treba sve rasporediti sukladno zakonu, jer će inspekcije doći u 

kontrolu. Još je rekao da je DVD-u u proteklim godinama Općina isplatila više od 2 mil. kuna od onog što je 

zakonski bila obvezna. G. Josip Granić upitao je g. Matiju Duvnjak zašto je općinskim vijećnicima dignuto      

29.100 kuna, a ona je odgovorila da su povećani sukladno Izmjenama i dopuna odluke o raspoređivanju 

sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih sa lista grupe birača u Općinskom 

vijeću Općine Muć za 2021. godinu. G. Ante Katić pitao je načelnika Filipa Stupala i g. Matiju Duvnjak zašto je 

javna rasvjeta dignuta za 2 mil. kuna. Načelnik je odgovorio da koncesionar tvrtka Elos d.o.o. mijenja žarulje po 

prijavi, na svaku prijavu moramo reagirati. G. Žana Kerum pita načelnika zbog čega je iznos za sudske sporove 

dignut na što je on odgovorio da je bivša pročelnica naplatila nešto što nije smjela zbog čega je Općina bila u 

obvezi isplatiti ukupan iznos od cca 600 000 kuna što je iznos duga, kamata i troškova postupka. Također je 

rekao da smo izgubili spor za kuću – Jeličić koja se nalazi u radnoj zoni i da se radi se o stvari na koju ne može 

utjecati budući je vjerovao svojim odvjetnicima koji su ga uvjeravali da ima šanse na sudu.  G. Mate Smolčić je 

upitao g. Matiju Duvnjak zašto su troškovi pješačke staze u Dubravi skočili za 600.000kn na što mu je ona 

odgovorili da se u trenutku usvajanja proračuna pješačka staza planirala i nisu se znali stvarni troškovi, a sad se 

znaju i odgovaraju iznosu navedenom u izmjenama i dopunama proračuna odnosno iznosu iz potpisanog 



ugovora sa izvođačima radova. Nakon provedene rasprave većinom glasova (7 glasova „za“ i 6 glasova „protiv“)  

su se usvojile: 

 

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Muć za 2021. godinu 

 

1. Donosi se I. Izmjena i dopuna Proračun općine Muć za 2021. godinu u iznosu od 26.161.428,00 kuna.  

2. Donosi se I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Muć za 2021. godinu. 

3. Donosi se I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 

Muć za 2021. godinu. 

4. Donosi se I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Muć za 2021. 

godinu. 

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

obrazovanju Općine Muć u 2021. godini. 

6. Donosi se I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu, kulturi i religiji Općine Muć u 2021. 

godini. 

7. Donosi se I. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba na području Općine Muć u 2021. godini. 

8. Donosi se I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu. 

9. Ove I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Muć za 2021. 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 gđa. Matija 

Duvnjak-viši referent za rač. financ. poslove  koji su upoznali nazočne sa prijedlogom odluke o izmjeni i dopuni 

Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih sa liste grupe 

birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2021. godinu. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donijela: 

 

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE 

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća 

izabranih sa lista grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2021. godinu 

 

Članak 1. 

Dana 13.11.2020. godine donesena je Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova 

Općinskog vijeća izabranih sa lista grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2021. Godinu  KLASA: 

021-05/20-01/05;URBROJ: 2180/02-01-20-5  (dalje  u tekstu: Odluka). 

 

Članak 2. 

U Odluci se  mijenja članak 2. Odluke i glasi: 

 

„Za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih sa lista grupe birača, za 2021.godinu određeni  

iznos od 4.600,00 kn povećava se za 27.000,00kuna i sada iznosi  31.600,00 kuna.“ 

U razdoblju od početka 2021. godine do konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća, za namjenu iz stavka 1. 

ovog članka iz Proračuna Općine Muć  za 2021. godine sredstva u iznosu od ranije planiranih 4.600,00 kuna će 

biti isplaćena razmjerno broju dana do konačnog raspuštanja saziva, a preostali neisplaćeni iznos do  4.600,00 

kuna, planiranih Odlukom od 13.11.2020. godine, isplatiti će se za članove političkih stranaka i neovisnih 

vijećnika novog saziva vijeća razmjerno broju dana. 

Ovim izmjenama i dopunama za rad političkih stranaka i neovisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Muć u 

razdoblju od donošenja nove Odluke određuje se iznos od 2.000,00 kuna godišnje po članu i 2.200,00 kuna po 

članu za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola ( u ovom slučaju su to članovi ženskog 

spola) razmjerno broju dana od donošenja Odluke do kraja proračunske godine 2021. godine.  političkih 

aktivnosti, izborne promidžbe i  

  

Članak 3. 

U Odluci se u članak 3. Odluke dodaje stavak 4. i glasi: 

„Nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici mogu se odreći prava na redovito godišnje financiranje iz državnog 

proračuna odnosno proračuna jedinice samouprave pisanom izjavom koja se dostavlja predstavničkom tijelu 

jedinice samouprave te Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju.“ 

 

Članak 4. 

U Odluci se  mijenja članak 4. Odluke i glasi: 

 



„Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 500,00 kn godišnje. 

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se dodatan iznos sredstava od  50,00 kn 

godišnje.“ 

 

STARI SAZIV VIJEĆA 

R.br. Naziv stranke/nositelja liste grupe birača Broj članova Od toga žene Rasp. sredstva 

1. HDZ 2 0 1.000,00 

3. HČSP 3 1 1.550,00 

4. HSP 1 0 500,00 

5. Članovi sa liste grupe birača- Filipa Stupala 4 2 0,00 

6. Članovi sa liste grupe birača- Ivan Šolić 3 0 1.550,00 

 

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 2.000,00 kn godišnje. 

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se dodatan iznos sredstava od  200,00 kn 

godišnje. 

NOVI SAZIV VIJEĆA 

R.br. Naziv stranke/nositelja liste grupe birača Broj članova Od toga žene Rasp. sredstva 

1. HDZ 2 1 4.200,00 

2. DOMOVINSKI POKRET 6 1 12.200,00 

3. HSP 1 0 2.000,00 

5. Članovi sa liste grupe birača- Filipa Stupala 4   2 8.400,00 

 

Članak 5. 

Sredstva raspoređena prema članku 4. ove Odluke,mogu se koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih 

programom i statutom političke stranke,odnosno programom i godišnjim financijskim planom te se doznačuju na 

žiro-račun stranke odnosno na poseban račun za redovitu političku aktivnost (svakom) članu liste grupe birača, u 

skladu s raspoloživim sredstvima u proračunu. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka objavit će  se u Službenom glasniku Općine Muć, a stupa na snagu i primjenjuje osmog dana od 

dana objave. 

 

Ad.4. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Miroslav Šolić, predsjednik Općinskog vijeća, koji je 

upoznao nazočne sa Prijedlogom Odluke o visini naknade za rad članovima Općinskog vijeća i članovima radnih 

tijela koji je usklađen za Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Nakon izlaganja, vijećnik 

Domovinskog pokreta g. Josip Granić je u ime svih vijećnika Domovinskog pokreta izjavio protivljenje 

prijedlogu predsjednika Općinskog vijeća iz razloga što iznose naknada smatra visokim i predložio da se 

vijećnicima dodijele naknade u mjesečnom neto iznosu od 1,00kn. Svi vijećnici osim vijećnika Domovinskog 

pokreta su bili protiv prijedloga g. Josipa Granića nakon čega se pristupilo glasovanju prijedloga gosp. Miroslava 

Šolića. Nakon provedene rasprave većinom glasova (7 glasova „za“ i 6 glasova „protiv“)  se donijela: 

 

ODLUKA 

o utvrđivanju naknade za rad članova Općinskog vijeća Općine Muć 

 

Članak  1. 

Ovom odlukom utvrđuje se visina novčane naknade vijećnika za rad u Općinskom vijeću Općine Muć. 

 

Članak 2. 

Članovima Općinskog vijeća Općine Muć za njihov rad pripada mjesečna naknada.  

 

 

 

Članak  3. 

(1) Član Općinskog vijeća za svoj rad u Općinskom vijeću i radnom tijelu Općinskog vijeća ima pravo na 

mjesečnu neto naknadu u iznosu od 500,00 kuna. 

 

(2) Predsjednik Općinskog vijeća za svoj rad u Općinskom vijeću i radnom tijelu Općinskog vijeća ima pravo na 

mjesečnu neto naknadu u iznosu od 750,00 kuna. 

 



(3) Potpredsjednik Općinskog vijeća za svoj rad u Općinskom vijeću i radnom tijelu Općinskog vijeća ima pravo 

na mjesečnu neto naknadu u iznosu od 650,00 kuna. 

 

(4) Naknade iz stavka 1. i 2. ovog članka Odluke će se isplaćivati članovima, predsjedniku i potpredsjedniku 

Općinskog vijeća bez obzira na njihovu prisutnost sjednici vijeća.   

 

Članka 4. 

Članovima Općinskog vijeća Općine Muć pripada dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, kao i 

troškovi putovanja sukladno važećim zakonskim propisima.  

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“, a primjenjivati će 

se od 01. lipnja 2021. godine.   

 

Ad.5. 

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

upoznao sa svojim izvješćem o radu za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine. Načelnik je u svom 

izlaganju istaknuo da izvješće izrađuje i dostavlja na isti način kako je to radio i prijašnjih godina. Smatra da 

nema potrebe raditi romane od izvješća. Nakon provedene rasprave većinom glasova (7 glasova „za“ i 6 glasova 

„protiv“) se usvaja: 

 

        Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 

01. siječnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine 

 

1. Usvaja se Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. siječnja 2021. godine do 30. lipnja 

2021. godine. 

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

glasniku Općine Muć“. 

 

Ad.6. 

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

nazočne sa obvezom donošenja Odluke o imenovanju članova povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih 

nepogoda Općine Muć, sukladno Poslovniku Općine Muć i Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 

prirodnih nepogoda. Pročelnik je pozvao g. Tihanu Marasović da sukladno zakonu kao predsjednica Odbora za 

izbor i imenovanje Općine Muć predloži članove povjerenstva. G. Tihana Marasović predložila je da se u 

povjerenstvo imenuju Josip Plazibat kao predsjednik te Tihana Krivić i Mara Raić kao članovi. Nakon provedene 

rasprave jednoglasno se donijela: 

 

ODLUKA 

o osnivanju i imenovanju 

Povjerenstva za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda Općine Muć 
 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Muć ( u 

daljnjem tekstu: „Povjerenstvo“). 

 

Članak 2. 

Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Muć ima predsjednika i dva člana koje predlaže 

Odbor za izbor i imenovanje posebnom odlukom. 

 

Članak 3. 

U Povjerenstvo se imenuju: 

1. Josip Plazibat za predsjednika, 

2. Tihana Krivić za člana i  

3. Mara Raić za člana. 

Članak 4. 

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine. 

 

 



Članak 5. 

Zadaće Povjerenstva utvrđene su Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne 

novine“ broj 16/19). 

Članak 6. 

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Muć.  

 

Članak 7. 

Ova Odluka 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 g. Goran Podnar koji je upoznao 

nazočne sa obvezom donošenja Odluke o imenovanju Odbora za statut i poslovnik. Pročelnik je pozvao g. 

Tihanu Marasović da sukladno zakonu kao predsjednica Odbora za izbor i imenovanje Općine Muć predloži dva 

člana povjerenstva i g. Josipa Granića da u ime vijećnika Domovinskog pokreta predloži jednog člana. G. Tihana 

Marasović predložila je da se u odbor imenuju Miroslav Šolić kao predsjednik te Tihana Marasović kao član dok 

je g. Josip Granić predložio g. Žanu Kerum za člana. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donijela: 

 

ODLUKA 

o osnivanju i imenovanju 

Odbora za statut i poslovnik 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Odbor za statut i poslovnik ( u daljnjem tekstu: „Odbor“). 

 

Članak 2. 

U Odbor se imenuju: 

1. Miroslav Šolić za predsjednika, 

2. Tihana Marasović za člana i  

3. Žana Kerum za člana. 

Članak 3. 

Članovi Odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine. 

 

Članak 4. 

Zadaće Odbora utvrđene su Statutom i Poslovnikom Općine Muć.  

 

Članak 5. 

Stručne i administrativne poslove za Odbor obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Muć. 

 

Članak 6. 

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

 

Ad.8.   

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

nazočne sa obvezom donošenja Odluke o imenovanju Socijalnog vijeća Općine Muć sukladno Odluci o pravima 

iz socijalne skrbi na području Općine Muć. Pročelnik je pozvao g. Tihanu Marasović da sukladno zakonu kao 

predsjednica Odbora za izbor i imenovanje Općine Muć predloži dva člana vijeća i g. Josipa Granića da u ime 

vijećnika Domovinskog pokreta predloži jednog člana. G. Tihana Marasović predložila je da se u odbor imenuju 

Jurica Jurić kao predsjednik te Marijana Bebić kao član dok je g. Josip Granić predložio gosp. Zorana Jukića za 

člana. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donijela: 

 

ODLUKA 

o osnivanju Socijalnog vijeća Općine Muć 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Socijalno vijeće Općine Muć ( u daljnjem tekstu: „Socijalno vijeće“). 

 

Članak 2. 

Socijalno vijeće ima predsjednika i dva člana koje predlaže Odbor za izbor i imenovanje posebnom 

odlukom. 

 



 

Članak 3. 

U Socijalno vijeće se imenuju: 

1. Jurica Jurić za predsjednika, 

2. Marijana Bebić za člana i  

3. Zoran Jukić za člana. 

Članak 4. 

Članovi Socijalnog vijeća imenuju se na vrijeme od  4 (četiri) godine. 

 

Članak 5. 

 Socijalno vijeće: 

- razmatra pojedinačne zahtjeve podnesene u vezi ostvarivanja prava iz područja socijalne 

skrbi, 

- daje ocjenu opravdanosti podnijetih zahtjeva, 

- odlučuje o visini odobrene pomoći, 

- nadzire namjensko trošenje isplaćene pomoći, 

- poduzima i predlaže mjere radi poboljšanja životnog standarda i zbrinjavanja socijalno 

ugroženih osoba, 

- te obavlja ostale poslove sukladno važećim općim aktima. 

 

Članak 6. 

Stručne i administrativne poslove za Socijalno vijeća obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Muć.  

 

Članak 7. 

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

 

Ad.9.   

Izvjestitelji po ovoj točki dnevnog reda su načelnik Općine Muć g. Filip Stupalo i pročelnik JUO 

Općine Muć g. Goran Podnar koji su upoznali nazočne sa Odlukom o proglašenju komunalne infrastrukture-

igrališta u Sutini, Neoriću, Donjem Muću i Gizdavcu javnim dobrom u općoj uporabi. Načelnik i pročelnik su 

naveli da se navedena odluka treba donijeti kako bi ovlašteni geodet mogao provesti elaborate u katastarske i 

zemljišne knjige, a sve u svrhu uknjižbe prava vlasništva Općine Muć nad igralištima u zemljišne knjige budući 

jedino čisto vlasništvo omogućuje apliciranje na fondovove Europske Unije. Nakon provedene rasprave 

jednoglasno se donijela: 

 

O D L U K A 

o proglašenju komunalne infrastrukture - igrališta 

javnim dobrom u općoj uporabi i vlasništvom Općine Muć 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Muć komunalna 

infrastruktura navedena u sljedećoj tablici:  

 

NAZIV 

KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE 

 

VRSTA 

KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE 

KATASTARSKA 

OPĆINA 

KATASTARSKE 

ČESTICE 

BROJ 

GEODETSKOG 

ELABORATA 

Igralište u Donjem Muć  

 

Igralište Donji Muć 5344 G-101/21 

Igralište u Neoriću Igralište Neorić 2941 G-102/21 

Igralište u Sutini-

Milina 

Igralište Sutina 1947 G-103/21 

Igralište u Sutini-Šolići Igralište Sutina 1948 G-104/21 

Igralište u Gizdavcu Igralište Gizdavac 1843 G-100/21 

 

 

 

 



Članak 2. 

Komunalna infrastruktura iz članka 1. ove Odluke u naravi predstavlja igrališta u Donjem Muću, Neoriću, Sutini i 

Gizdavcu, a koja nisu evidentirana u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama u skladu sa stvarnim stanjem.  

Primjenom odredbe članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a temeljem Geodetskih elaborata izvedenog 

stanja komunalne infrastrukture, broj: G-100/21, G-101/21, G-102/21, G-103/21 i G-104/21 izrađenih u rujnu 2021. 

godine od strane društva GIRUS d.o.o. za geodetske poslove, Split, Tavelićeva 50, evidentirat će se u stvarno stanje 

komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke te će se kao novo stanje u zemljišnim knjigama Općinskog suda u 

Splitu, Poseban zemljišnoknjižni odjel u Solinu, upisati k.č. 5344, igralište naziva “DONJI MUĆ”, k.č. 2941, igralište 

naziva “NEORIĆ”, k.č.1947, igralište naziva “SUTINA-MILINA”, k.č. 1948, igralište naziva “SUTINA-ŠOLIĆI” i 

k.č. 1843, igralište naziva “GIZDAVAC”, kao javna dobra u općoj uporabi u vlasništvu Općine Muć, OIB: 

20072764912, Donji Muć 254, Donji Muć, odnosno u katastarskom operatu Državne geodetske uprave, Područni ured 

za katastar Split, Ispostava Solin, evidentirati k.č. 5344, k.o. Donji Muć, k.č. 2941, k.o. Neorić,  k.č. 1947, k.o. Sutina, 

k.č. 1948, k.o. Sutina i k.č. 1843, k.o. Gizdavac. 

 

Članak 3. 

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

 

Ad.10.    

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

nazočne sa zakonskom obvezom (Zakon o zaštiti od požara) donošenja Procjene ugroženosti od požara i 

tehnoloških eksplozija Općine Muć i ovlaštenom tvrtkom Alfa Atest d.o.o. iz Splita, koja je izradila predmetnu 

Procjenu u skladu sa zakonom i pravilima struke. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donijela: 

 

ODLUKA 

kojom se donosi Procjena ugroženosti od požara 

i tehnoloških eksplozija 
 

Članak  1. 

Donosi se Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Muć (usklađenje 3), koja 

čini sastavni dio ove Odluke. 

Članak 2. 

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

 

Ad.11. 
 Izvjestitelji po ovoj točki dnevnog reda su načelnik Općine Muć g. Filip Stupalo i pročelnik JUO 

Općine Muć g. Goran Podnar koji su upoznali nazočne sa razlozima donošenja Odluke o izradi IV. izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Muć, a koji su podrobnije objašnjeni u članku 4. nacrta Odluke koji je 

vijećnicima dostavljen zajedno sa pozivom na sjednicu vijeća. Nakon provedene rasprave jednoglasno se 

donijela: 

O D L U K A 

o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Muć 

 

OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

(1) Donosi se Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Muć („Službeni 

glasnik Općine Muć“ broj 02/99, 02/08, 09/10 i 06/18) (u daljnjem tekstu: Odluka o izradi). 

 

Članak 2. 

(1) Odlukom o izradi IV. izmjena i dopuna PPUO-a  Muć (u daljnjem  tekstu: Odluka) utvrđuje se pravna 

osnova  za izradu izmjena i dopuna PPUO-a Muć, obuhvat, razlozi za izradu izmjena i dopuna plana, ocjena 

stanja u obuhvatu plana, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, planova studija i drugih 

dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu 

izmjena i dopuna, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima 

koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u 

izradi prostornog plana, rokovi za izradu i izvor financiranja izrade. 

 

 

 

 



PRAVNA OSNOVA 

Članak 3. 

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje IV. Izmjena i dopuna PPUO Muć su članci 75., 76. i 86. Zakona o 

prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) (u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnik o 

sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornim 

pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak, 163/04, 09/11) 

u daljnjem tekstu: Pravilnik). 

(2) Nositelj izrade Izmjena i dopuna PPUO Muć je Jedinstveni upravni odjel Općine Muć. 

 

RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PPUO-a MUĆ 

 

Članak 4. 

(1) Izmjenama i dopunama PPUO-a Muć koje su predmet ove Odluke pristupa se radi izmjene planskog 

rješenja u dijelu: 

- usklađivanja plana sa Zakonom o prostornom uređenju i Prostornim planom Splitsko-dalmatinske 

županije, 

- izmjene i dopune temeljem zahtjeva javnopravnih tijela određenih posebnim propisima vezano za 

planirane izmjene i dopune 

- rješavanja problema nastalih ozakonjenjem bespravno sagrađenih zgrada, 

- izdvojenih građevinskih područja gospodarske-proizvodne ili poslovne namjene, 

- izdvojenog građevinskog  područja  ugostiteljsko -turističke namjene radi stvaranja planskih pretpostavki za    

obavljanje ugostiteljske djelatnosti u čvrstim objektima, 

    - izdvojenih novih sportsko-rekreacijskih zona, 

    - zahtjeva fizičkih i pravnih osoba za promjenom granica građevinskog područja, 

    - proširenja građevne zone u Neoriću u cilju omogućavanja  izgradnje građevina stambene namjene, 

    - revizije postojećih i planiranih zelenih površina,          

    - izrade pročišćenog teksta odredbi za provedbu prostornog plana i grafičkog dijela prostornog plana (prema 

čl.113. Zakona o prostornom uređenju). 

 

OBUHVAT PLANA 

Članak 5. 

(1) Obuhvat PPUO-a Muć jednak je administrativnom području Općine Muć. 

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PPUO-a MUĆ 

 

Članak 6. 

(1) Prostorni plan uređenja Općine Muć donesen je 1999. godine i dosad je mijenjan u tri navrata i to 2008., 

2010. i 2018. godine. 

(2) Ocjenjuje se da kroz važeći Plan tj. neke njegove segmente nije moguće optimalno korištenje postojećih 

potencijala prostora sukladno novim zakonima i propisima. 

(3) Sadašnji demografski, gospodarski i drugi procesi na području Općine upućuju na potrebne izmjene i 

dopune Prostornog plana Općine Muć. 

(4) IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Muć ostvariti će se preduvjeti za realizaciju 

gospodarskih i razvojnih projekata te omogućiti razmatranje i ugrađivanje u Plan pojedinačnih inicijativa pravnih 

i fizičkih osoba te prijedloga i primjedbi sudionika javne rasprave.  

 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PPUO–a MUĆ 

 

                                                                                Članak 7. 

(1) Ciljevi i programska polazišta za izradu IV. izmjena i dopuna PPUO-a Muć sadržani su u razlozima za 

pokretanje ovih izmjena i dopuna. 

 

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH 

POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA 

IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO MUĆ 

 

Članak 8. 

(1) Zahtjevi za izradu izmjena i dopuna PPUO Muć utvrđuju se sukladno važećim posebnim propisima te 

sukladno Prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije. 

(2) Općina Muć će za izradu IV. Izmjena i dopuna PPUO Muć od Državne geodetske uprave osigurati 

službene podloge (digitalni katastarski plan – DKP, digitalne topografske karte i digitalni ortofoto - DOF). 



(3) Ako se tijekom Izmjena i dopuna Plana ukaže potreba za dodatnim posebnim stručnim podlogama od 

značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene. 

 

Članak 9. 

(1) Stručno rješenje u postupku izrade izmjena i dopuna PPUO-a Muć izradit će stručni izrađivač u suradnji 

s Nositeljem izrade sukladno pravilima struke odnosno pozitivnim zakonskim propisima koji reguliraju izradu 

prostornih planova. 

 

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA 

IZRADU PROSTORNOG PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU 

SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA 

 

Članak 10. 

(1) Na sudjelovanje u postupku izrade Izmjena i dopuna PPUO Muć pozvati će se javnopravna tijela, 

utvrđena  u popisu kako slijedi: 

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ul. Republike Austrije 20, Zagreb, 

- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80,  

- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80/7, 

- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora, Ul. grada Vukovara 78, Zagreb,  

- Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Trogiru, 

Gradska 41, Trogir 

- Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 1, Zagreb,   

- MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite u Split, Moliških Hrvata 1, Split, 

- MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba inspekcijskih poslova, Stjepana Radića 134, Solin, 

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove Južnog Jadrana – Vukovarska 35, Split, 

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split, Moliških Hrvata 1, 

Split, 

- Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Split, Ispostava Solin, Ul. kralja Zvonimira 81, 

Solin, 

- Hrvatske ceste d.o.o. ispostava - Split, Tehnička ispostava Split, Ruđera Boškovića 22, Split, 

- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, Vončinina 3, Zagreb, 

- Županijska uprava za ceste - Split, Ruđera Boškovića 22, Split, 

- Hrvatske šume, Uprava šuma - podružnica Split, Kralja Zvonimira 35, Split, 

- HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica R. Frangeša Mihanovića 9, 

Zagreb, 

- HP-Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, Zagreb, 

- HEP-ODS d.o.o., Elektrodalmacija Split, Služba za razvoj i investicije, Poljička cesta 73, Split, 

- JKP „Vodovod i kanalizacija Split“, Hercegovačka 8, Split, 

- Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Split, Ispostava Solin, Zvonimirova 81, Solin, 

- Splitsko-dalmatinska županija, JU Zavod za prostorno uređenje, Bihaćka 1, Split, 

- Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu 

okoliša, Bihaćka 1, Split. 

 

(2) Temeljem članka 90. Zakona, javnopravna tijela iz prethodnog stavka pozvat će se da u roku od 15 dana 

od zaprimanja Odluke dostave zahtjeve za izradu IV. Izmjena i dopuna PPUO Muć koji nisu sadržani u 

informacijskom sustavu. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u danom roku, smatrat će se da zahtjeva nema. 

 

ROKOVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO-a MUĆ 

 

Članak 11. 

(1) Za izradu IV. Izmjena i dopuna PPUO-a Muć utvrđuju se rokovi kako slijedi: 

- za dostavu zahtjeva za izradu plana - rok od 15 dana od zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu 

zahtjeva, 

- za izradu stručnog rješenja  - rok od 45 dana od zaprimanja zahtjeva 

- za izradu prijedloga plana za javnu raspravu - rok od 60 dana od zaprimanja zahtjeva iz prethodnog 

podstavka,  

- za izradu nacrta konačnog prijedloga prostornog plana– rok od 60 dana od Izvješća o provedenoj javnoj 

raspravi, 

- za izradu konačnog prijedloga plana – rok od 15 dana od njegovog utvrđivanja, 

- za izradu elaborata Plana - rok od 15 dana od donošenja. 



- za izradu pročišćenog teksta - rok od 30 dana od njegovog donošenja. 

 

IZVORI FINANCIRANJA 

Članak 12. 

(1) Sredstva za izradu izmjena i dopuna PPUO Muć osigurat će se iz sredstava proračuna Općine Muć, 

sukladno članku 63. Zakona o prostornom uređenju. 

 

ZAVRŠNE ODREDBE 

                                                                                  Članak 13. 

(1) Nositelj izrade Plana obvezuje se da u roku od 15 dana od objave ove Odluke, sukladno Zakonu: 

- obavijestiti javnost o izradi Plana, 

- dostaviti Odluku Zavodu za prostorni razvoj i Zavodu za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske 

županije, te javnopravnim tijelima iz članka 10. ove Odluke. 

 

                                                                                 Članak 14. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u “Službenom glasniku Općine 

Muć”. 

 

Ad.12. 

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

nazočne sa zamolbom Marije Jeličić za kupnju dijela kat.čes. 2485/1, k.o. Gornji Muć na kojem je posadila 

voćke. Zamolba Marije Jeličić se temelji na skici tvrtke Geo Salona d.o.o. iz Solina. Pročelnik je istaknuo da se u 

odnosu na predmetnu česticu zemlje vodi spor pred Trgovačkim sudom u Splitu između RH kao tužitelja i 

Općine Muć kao tuženika te da za prodaju čestice zemlje nisu ispunjene sve zakonske pretpostavke odnos ista se 

ne može prodavati dok se pravomoćno ne završi spor. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donio: 

 

ZAKLJUČAK 

u svezi zamolbe Marije Jeličić za kupnju 

dijela kat.čes. 2485/1, k.o. Gornji Muć 

 

1. Djelomično se udovoljava zamolbi Marije Jeličić iz Gornjeg Muća, Vlaka 51 za kupnju dijela kat.čes. 

2485/1, k.o. Gornji Muć u površini od 917m2, a prema priloženoj skici društva Geo Salona d.o.o. iz Solin od 

srpnja 2021. godine, a koja skica čini sastavni dio ove Odluke.   

 

2. Općinsko vijeće je suglasno sa prodajom čestice zemlje opisane u točki 1. ove Odluke, a nakon što se 

ispune zakonske pretpostavke za prodaju, jer se u vezi predmetne nekretnine vodi parnični postupak između 

Republike Hrvatske i Općine Muć pred Trgovačkim sudom u Splitu, pod posl. br. P-300/19.    

 

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave „Službenom glasniku Općine Muć“. 

 

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

Općinskog vijeća Općine Muć u 20,15 sati. 

 

    

 

 

 Zapisnik vodio: 

   Predsjednik općinskog vijeća 
 Goran Podnar                       Općine Muć 

 

       _________________________ 

              Miroslav Šolić 


