
 

 
 

     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: 021-05/21-01/05 
Urbroj: 2180/02-01-21-2 
Donji Muć, 09. prosinca 2021. godine 
 

 

Z A P I S N I K 
 

 Sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 09. prosinca 2021. godine s 

početkom u 17,00 sati. 
 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Miroslav Šolić, Jurica Jurić, Mateo Serdarević, Marijana Bebić, Josipa 

Grubišić, Josip Plazibat i Tihana Marasović 
 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Josip Granić, Miro Moro, Zoran Jukić, Mate Smolčić, Ante Katić i  

Žana Kerum 
 

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

Jedinstvenog upravnog odjela općine Muć  
 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Miroslav Šolić te utvrđuje 

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

Predsjednik poziva nazočne da minutom šutnje odaju počast poginulim u Domovinskom ratu. Nakon 

odavanja počasti predsjednik Općinskog vijeća predlaže dnevni reda kao u pozivu. Nakon provedene 

rasprave jednoglasno se prihvaća predloženi dnevni red  te glasi:  
 

D N E V N I   R E D 
 

 verifikacija zapisnika sa 3. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 
 

1. Vijećnička pitanja 

2. Prijedlog Proračuna Općine Muć za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Muć za 2022. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

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

vijeća izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2022. godinu 

(Izvjestitelj: predsjednik Općinskog vijeća) 

5. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Muć za 2022. godinu 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

6. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Muć za 2021. godinu 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

7. Godišnji plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Muć za 2022. godinu s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 
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Jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć, te se prelazi na 

točke dnevnog reda. 
 
Ad.1. 
 Vijećnička pitanja 
 

 Gosp. Jurica Jurić pita kakav je status zadružne zemlje koju je nekada koristila Poljoprivredna 

zadruga Visovac a zainteresirana je jedna stranka iz Kačara ?  
Načelnik kaže da je 371.000 m2 zemlje koristila PZ Visovac ali su oni bili korisnici a ne vlasnici tj. 

nisu se uknjižili na sebe. Kaže da će Općina proraditi na uknjižbi cijele zemlje koju je koristila PZ 

Visovac te da bi bilo puno lakše da su oni bili vlasnici a ne korisnici. A što se tiče navedene stranke 

treba provjeriti o kojoj se parceli radi. 
 

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

upoznao nazočne sa prijedlogom proračuna Općine Muć za 2022. godinu. Kaže da je izvorni Proračun 

Općine Muć 10.000.000,00 – 12.000.000,00 kuna a sve drugo je nada što od SDŽ što od države. 

Planovi razvojnih programa od ove godine se više ne donose i ne usvajaju na Općinskom vijeću nego 

načelnik donosi Srednjoročni plan. Također je rekao da smo nakon upućenog Prijedloga proračuna 

dobili objašnjenje od Promet-a d.o.o. Split o načinu izdavanja računa za subvenciju prijevoza učenika i 

studenata sa područja Općine Muć a koje će sufinancirati Općina Muć te bi trebali u Proračunu za 

2022. godinu otvoriti novu poziciju za knjiženje navedenih troškova. Tako bi iznos od 1.250.000,00 

kuna koji je u prijedlogu proračuna bio planiran na poziciji 275  trebalo umanjiti za 189.000,00 kuna a 

isti iznos planirati na novootvorenoj poziciji prijevoza  Aktivnosti A100202 – Stipendiranje 

srednjoškolaca i studenata. Ovom izmjenom se mijenja i Program javnih potreba u predškolskom 

odgoju, školskom i visokom obrazovanju za iznos novootvorene pozicije u gore navedenoj aktivnosti. 
Gosp. Josip Plazibat pita na što se odnosi stavka "Subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru" 

u iznosu od 1.250.000,00 kuna ? Načelnik kaže da su to subvencije Promet-u d.o.o.  Također je pitao 

za stavku subvencija poljoprivrednicima u iznosu od 300.000,00 kuna?  Načelnik kaže da će se 

osnovati komisija te će se sredstva potrošiti namjenski za OPG-ove koji budu ispunjavali propisane 

uvjete. Gosp. Miroslav Šolić pita zašto je došlo do značajnog smanjenja poreza i prireza u Proračunu 

za 2022. godinu  u odnosu na 2021. godinu? Načelnik kaže da je porez i prirez godinama uvijek 

približno isti te da je dio prebačen na drugu stavku. Gosp. Plazibat u svezi planiranih sredstava za 

KUD "Branimir 888" pita može li im se dati malo više sredstava za rad i za uređenje prostora. 

Načelnik kaže da su planirana sredstva za održavanje Stare škrinje cca 61.000,00 kuna ali zbog 

situacije sa koronom upitno je održavanje a što se tiče uređenja prostora kaže da imamo stavku u 

proračunu za uređenje domova. Kaže da će Dom u Donjem Muću biti ubrzo gotov a u istom ima dosta 

prostorija pa KUD "Branimir 888" može svoje aktivnosti usmjeriti u Donji Muć. Gđica. Josipa 

Grubišić kaže da im je nezgodno zbog garderobe pošto bi te prostore koristile i druge udruge mada im 

i u ovaj prostor  često provaljuju. Načelnik kaže da ćemo nabaviti 15-20 kamera te će se iste postaviti 

na domove i u prirodu zbog bacanja smeća i dr.  
Gosp. Josip Plazibat  pita da li je iznos od 338.000,00 kuna predviđen u proračunu za vatrogasce po 

Zakonu? Načelnik kaže da je Proračun vatrogasaca 800.000,00 kuna a imaju jednog zaposlenog te da 

je veći od Proračuna nekih Općina. Kaže da će dobiti od Splitsko-dalmatinske županije  400.000,00 

kuna a sve ide preko Općine i vodit će se da su sredstva dali Općini. Kaže da su oni Udruga a nije im 

osnivač Općina, te da oni uvijek kukaju i žale. Kaže da mu nije jasno kako mogu imati 1.000.000,00 

kuna dodatnih troškova i kako su mogli toliko faliti. Vatrogasni dom su smjestili na najgore mjesto te 

izlaze na glavnu prometnicu a sa tornja nemaju nikakvu preglednost zbog položaja na kojem se nalaze. 

Gosp. Miroslav Šolić kaže da moramo malo više ulagati u komunalnu infrastrukturu Radne zone 

(šahte, smeće i dr.) jer smo to zanemarili te nabaviti nove kontejnere jer ih ima dosta raspuknutih i bez 

dna.  Načelnik kaže da čekamo ponudu Čistoće za sakupljanje komunalnog otpada putem kontejnera 

ili kanti jer će izići na teren ovih dana i dati svoju ponudu.  
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Iza Nove godine treba krenuti sa osnivanjem Komunalnog poduzeća a donijeti će se i nova Odluka o 

sakupljanju smeća do kraja siječnja 2022. godine.  
 Gosp. Šolić pita za stavku nogostupa Gornji Muć u iznosu od cca 300.000,00 kuna ? Načelnik 

kaže da je to projekt izgradnje nogostupa u Gornjem Muću u dužini od cca 3 km (od pekarove kuće do 

skretanja za Neorić). Nakon provedene rasprave sa 7 glasova "za" donosi se : 
 

Proračun Općine Muć za 2022. godinu 
sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu 

 

1. Donosi se Proračun općine Muć za 2022. godinu u iznosu od 21.356.156,00 kuna sa 

projekcijama za 2023. i 2024. godinu. 
2. Donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Muć za 

2022. godinu. 
3. Donosi se Program održavanja  komunalne infrastrukture u Općini Muć za 2022. godinu. 
4. Donosi se Program socijalnih potreba na području Općine Muć u 2022. godini. 
5. Donosi se Program javnih potreba u športu i kulturi Općine Muć u 2022. godini. 

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

Općine Muć u 2022. godini. 
7. Donosi se Program korištenja sredstava ostvarenih prihoda od naknada za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u 2022. godini. 

8. Donosi se Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu. 
9. Donosi se Program utroška sredstava naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2022. 

godini. 

10. Donosi se Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja za 2022. godinu. 
11. Ovaj Proračun Općine Muć za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu, te 

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

«Službenom glasniku Općine Muć», a primjenjuju se od 01. siječnja 2022. godine. 
 

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

upoznao nazočne s obvezom donošenja Odluke o izvršavanju Proračuna općine Muć za 2022.godinu. 

Ona je sastavni dio proračuna i donosi se svake godine prilikom usvajanja proračuna. Nakon 

provedene rasprave sa 7 glasova "za" donosi se: 
 

ODLUKA 
o izvršavanju Proračuna Općine Muć za 2022. godinu 

 

1. Donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Muć za 2022. godinu. 

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

a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine. 
 

Ad.4. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo i 

predsjednik Općinskog vijeća gosp. Miroslav Šolić 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 2022. godinu. Načelnik kaže da su se vijećnici sa njegove 

liste odrekli naknade a za  ostale vijećnike predviđena je naknada od 2.000,00 kuna, a za svakog člana 

podzastupljenog spola 2.200,00 kuna godišnje. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
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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 2022. 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 2022. godinu. 
2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“ 

a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine. 
 
Ad.5. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnik JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji 

je upoznao nazočne sa zakonskom obvezom donošenja Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Muć za 2022. godinu. Isti je potrebno donijeti do kraja 2021. godine. Načelnik kaže da smo 

dio komunalne infrastrukture kao što su ceste, igrališta i sl.  uknjižili na sebe za razliku od nekretnina 

kao što su društveni domovi  koje nismo prebacili na sebe jer nam isti samo povećavaju vrijednost 

imovine a ne možemo ih staviti u funkciju jer nikome ne trebaju. Gosp. Plazibat je mišljenja da bi dio 

zemljišta mogli prodati ili iznajmiti za pašnjak i sl. Gđa. Tihana Marasović pita u kojoj je fazi  parcela 

vinarije u Sutini koju je ranije koristila zadruga? Načelnik kaže da treba vidjeti o kojoj se točno parceli 

radi te da bi trebali naći dobroga odvjetnika koji bi sve ovo proknjižio tj.prebacio u vlasništvo Općine 

Muć. Gosp. Šolić kaže da sve resurse koje možemo treba staviti u funkciju te da su stanovi najveći 

resurs koji ima Općina Muć ali da se tu lome koplja preko Općine. Načelnik kaže da se sve pokušalo u 

svezi stanova  te je istima ponuđena prodaja po procjeni vještaka te im je priznato i ulaganje u stanove 

ali bezuspješno jer ni jedan stan nije prodan. Općina im je ugradila i vodomjere u stanove da bi mogli 

plaćati pražnjenje crne jame po potrošnji vode jer je to godinama bio veliki problem. Kaže da su to 

nekada bili kadrovski stanovi a sada tu živi uglavnom najveća sirotinja. Možda bi mogli ponovno 

angažirati novu procjenu ali to će vijećnici odlučiti na nekoj od idućih sjednica. Nakon provedene 

rasprave sa 7 glasova "za" donosi se: 
 

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu  
Općine Muć za 2022. godinu 

 

1. Donosi se Plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine Muć za 2022. godinu. 
2. Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave 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 2021. godini 

a za koju je propisana obveza usvajanja do kraja 2021. godine. Nakon provedene rasprave jednoglasno 

se usvaja:  
 

Analiza stanja sustava Civilne zaštite na 
području Općine Muć za 2021. godinu 

 

1. Usvaja se Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Muć za 2021. 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 

2022. godinu sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Za navedeni Godišnji plan propisana 

je obveza usvajanja do kraja 2021. godine. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi:  
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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“. 
 

 

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

sjednicu Općinskog vijeća Općine Muć u 18,35 sati. 
 

 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: 

Predsjednik općinskog vijeća 
    Mara Raić                       Općine Muć 
 

       _________________________ 
              Miroslav Šolić 


