
 

 
 

     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: 024-02/22-01/02 
URBROJ: 2181-33-01-22-2 
Donji Muć, 31. ožujka 2022. godine 
 

 

Z A P I S N I K 
 

 Sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 31. ožujka 2022. godine s 

početkom u 17,00 sati. 
 

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

Grubišić, Josip Plazibat, Tihana Marasović, Josip Granić, Miro Moro, 

Zoran Jukić, Ante Katić i Žana Kerum 
 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Mate Smolčić 
 

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 dopunu dnevnog reda točkom "Prijedlog 

Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Cvrčak Solin i osnivanje novog dječjeg vrtića". Nakon provedene 

rasprave jednoglasno se prihvaća predloženi dnevni red sa dopunom te glasi:  
 

D N E V N I   R E D 

 

- verifikacija zapisnika sa 5. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 
 

1. Vijećnička pitanja 

2. Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja groblja Gornje Ogorje – UPU 35 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć i pročelnik JUO Općine Muć) 
3. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Muć u 2021. godini 

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

4. Plan zaštite od požara na području Općine Muć  
(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć i pročelnik JUO Općine Muć) 

5. Procjena rizika od velikih nesreća na području Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć i pročelnik JUO Općine Muć) 
6. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć i  pročelnik JUO Općine Muć) 
7. Izvješće o radu davatelja javne usluge sakupljanja otpada za 2021. godinu 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 
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8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Muć za 2021. godinu 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć 

9. Prijedlog Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Cvrčak Solin i osnivanje novog dječjeg vrtića 
(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 
 

 

Jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć, te se prelazi na 

točke dnevnog reda. 
  
Ad.1. 
 Vijećnička pitanja 
 

 Gosp. Josip Granić pita što je predviđeno na donjem dijelu Društvenog doma u Donjem Muću 

i što je predviđeno sa zgradom stare pošte ? 
 Načelnik kaže da će Udruga Pokret Zagore u donjem dijelu koristiti prostorije dok traje 

program "Laboratorij kreativnosti" a to je do 3 mjeseca 2023. godine a nakon toga prostor će moći 

koristiti sve udruge sa područja Općine Muć. Što se tiče zgrade stare pošte na sudu će se odlučivati jer 

je jedan brat od obitelji Didić bio voljan prepustiti zgradu a drugi nije. U navedenim prostorijama 

predviđeni su uredi koji bi se uredili iz sredstava EU u iznosu od 100.000,00 Eur-a  sada će ta firma 

urediti prostor u prizemlju stambene zgrade gdje je bio prostor za pekaru a iz kojega je izišao Damir 

Ćulum koji je bio u najmu. 
 Gđica. Žana Kerum pita zašto se plaća vodna naknada a ljudi nemaju ni vodu ni odvodne 

kanale ? 

 Načelnik kaže da je to zakonska odredba koju je donio Sabor kao nekakav fond solidarnosti za 

cijelu Hrvatsku. Općina to mora zakonski provoditi a prihod ide Hrvatskim vodama. Sve općine koje 

imaju preko 2 000 stanovnika moraju to slati sa svojim uplatnicama za komunalnu naknadu a za sve 

ostale Općine to rade Hrvatske vode. 

 Gđica. Žana Kerum pita hoće li biti čišćenja lokalnih cesta kao i do sada sa strane jer se ne 

može proći ? Načelnik kaže da su to radili djelatnici sa javnih radova ali ih ove godine najvjerojatnije 

neće biti te kaže da bi stanovnici sami trebali to održavati. 

 Gosp. Ante Katić pita hoće li se raditi što na mrtvačnici u Gornjem Postinju  jer je ona 

napravljena i šteta je da tako stoji ? Načelnik kaže da će vidjeti što se može učiniti jer to nije neka 

investicija te ne bi trebao biti problem da se to popravi. 

 Gosp. Miro Moro pita hoće li se što raditi po pitanju Mjesnih odbora te smatra da je to 

najbitnija stvar poslije RZ Prisike jer bi predstavnici mjesnih odbora trebali pitati takve stvari kao što 

je proširenje groblja, mrtvačnica i sl. a ne vijećnici jer oni najbolje znaju što treba u kojem mjestu ? 

Također pita hoće li biti spomen soba za poginule branitelje sa područja Općine Muć u društvenom 

domu u Donjem Muću ? 

 Načelnik kaže da je osnivanje Mjesnih odbora bilo provedeno prije 10 -ak godina ali nitko nije 

zainteresiran te je došlo do osnivanja mjesnih odbora u samo par mjesta. Članovi mjesnih odbora nisu 

plaćeni  tako da nisu ni zainteresirani jer ne mogu napraviti ništa  te za sve moraju pitati Općinu. Oni 

su kao paralelna vlast a ne mogu ništa. Što se tiče spomen sobe ista nije planirana ni predviđena u 

domu u Donjem Muću. Načelnik kaže da ga pitaju i hoće li se vratiti partizanska spomen ploča  na 

dom gdje je i bila. Što se tiče spomen sobe ista će najvjerojatnije biti napravljena na Ogoračkom platu 

a to će se još vidjeti. 
 Gosp. Moro pita kada će na red doći mrtvačnica u Crivacu te kaže da ljudi plaćaju 100,00 kn 

za grobljansku naknadu te da bi se nešto trebalo i napraviti za taj novac. Mišljenja je da spomen soba 

nije prikladna na Ogoračkom platou jer se na taj način rade podjele već u centru Općine, te smatra da 

lokalna samouprava odlučuje gdje će ista biti a ne netko drugi. Načelnik kaže da će se mrtvačnice 

raditi postepeno kako bude novaca te bi volio da sve budu kao u Neoriću. 
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Ad.2. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo  koji je 

upoznao nazočne sa Urbanističkim planom uređenja groblja Gornje Ogorje – UPU 35. Kaže da se isti 

radi zbog proširenja groblja u Gornjem Ogorju, izgradnje mrtvačnice te uređenja ostalih sadržaja kao 

što je mjesto za ispraćaj pokojnika, parking i dr. Načelnik kaže da su za navedenu inicijativu 

proširenje groblja i mrtvačnice najviše zaslužni Jure Kerum i Slavko Topić. Također je upoznao 

vijećnike sa odlaskom u Šibensku biskupiju gdje je Općina Muć od biskupa zatražila da se fratarska 

kuća u Gornjem Ogorju prebaci na Župu Sv. Jure a župa bi istu prebacila na Općinu Muć. Gosp. Jukić 

pita kada bi se to počelo raditi ? Načelnik kaže da će to biti uvršteno u proračun za iduću godinu ali 

ako papiri budu gotovi možda bude i ove godine. Ljudi su gore kupovali zemlju od privatnika na kojoj 

su radili grobnice a sada će to sve biti obuhvaćeno Urbanističkim planom uređenja. Gosp. Moro pita 

kako podnijeti zahtjev za proširenje groblja, jeli kao Jure Kerum i Slavko Topić ili ? Načelnik kaže da 

inicijativu trebaju podnijeti mještani. Gosp. Granić pita hoće li se u Donjem Muću napraviti još jedan 

red grobnica  te riješiti parking na groblju ? Načelnik kaže da je groblje i crkva na nezgodnom mjestu 

te ne vidi način da se išta riješi zbog terena i imovinsko-pravnih odnosa. Nakon provedene rasprave 

jednoglasno se donosi : 
 

Urbanistički plana uređenja 
groblja Gornje Ogorje – UPU 35 

 

1. Donosi se Urbanistički plan uređenja groblja Gornje Ogorje – UPU 35. 

2. Ovaj Urbanistički plan uređenja groblja Gornje Ogorje – UPU 35 stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u "Službenom glasniku Općine Muć". 
 

Ad.3.  
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnik JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji 

je upoznao nazočne sa Izvješćem o stanju zaštite od požara na području Općine Muć u 2021. godini. 
Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja: 
 

Izvješće o stanju zaštite od požara na području 
Općine Muć u 2021. godini 

 

1. Usvaja se Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Muć u 2021. godini. 
2. Ovo Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Muć u 2021. godini stupa na 

snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“. 
 

Ad.4. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnik JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji 

je upoznao nazočne sa Planom zaštite od požara na području Općine Muć. Predstavničko tijelo 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi Plan zaštite od požara za svoje područje  

na temelju procjene ugroženosti od požara i po prethodno pribavljenom mišljenju nadležene policijske 

uprave. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
 

Plan zaštite od požara na području Općine Muć  
 

1. Donosi se Plan zaštite od požara na području Općine Muć. 
2. Ovaj Plan zaštite od požara na području Općine Muć stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Muć“. 
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Ad.5. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnik JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji 

je upoznao nazočne sa zakonskom obvezom donošenja Procjene rizika od velikih nesreća na području 

Općine Muć. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
 

Procjena rizika od velikih nesreća na području Općine Muć 

 

1. Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća na području Općine Muć. 
2. Ova Procjena rizika od velikih nesreća na području Općine Muć 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 zakonskom obvezom donošenja Plana operativne provedbe Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. 

godini na području Općine Muć. Navedeni Plan je potrebno donijeti do 31. ožujka 2022. godine. 
Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
 

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku  

u 2022. 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 2022. godini na području Općine Muć. 
2. Ovaj Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Općine Muć 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 Izvješćem o radu davatelja javne usluge sakupljanja otpada za 2021. godinu. 

Isto je potrebno usvojiti do 31. ožujka 2022. godine. Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja: 
 

Izvješće o radu davatelja javne usluge 
sakupljanja otpada za 2021. godinu 

 

1. Usvaja se Izvješće o radu davatelja javne usluge sakupljanja otpada za 2021. godinu. 
2. Ovo Izvješće o radu davatelja javne usluge sakupljanja otpada za 2021. godinu 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 gosp. Goran Podnar koji 

je upoznao nazočne sa Izvješćem o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Muć za 2021. Isto je 

potrebno usvojiti do 31. ožujka 2022. godine. Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja: 

 
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Općine Muć za 2021. godinu 
 

1. Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Muć za 2021. godinu. 
2. Ovo Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Muć za 2021. godinu stupa na 

snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Muć". 
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Ad.9. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo  koji je 

upoznao nazočne sa prijedlogom  Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Cvrčak Solin i osnivanje novog 

dječjeg vrtića u Dugopolju. Kaže da bi Općinsko vijeća trebalo dati suglasnost da DV Dugopolje može 

izići iz Dječjeg vrtića Cvrčak Solin. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi : 
 

ODLUKA 
o podjeli Dječjeg vrtića Cvrčak Solin 

i osnivanje novog dječjeg vrtića 
 

1. Donosi se Odluka o podjeli Dječjeg vrtića Cvrčak Solin i osnivanju novog dječjeg vrtića . 
2. Ova Odluka 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 18,20 sati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: 

Predsjednik općinskog vijeća 
    Mara Raić                       Općine Muć 
 

       _________________________ 
              Miroslav Šolić 


