
 

 
 

     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: 024-02/22-01/03 

Urbroj: 2181-33-01-22-2 

Donji Muć, 15. lipnja 2022. godine 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 Sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 15. lipnja 2022. 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 6. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 

 

1. Vijećnička pitanja 

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2021. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik) 

3. Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području 

Općine Muć (Izvjestitelj: načelnik i pročelnik) 

4. Kodeks ponašanja članova općinskog vijeća Općine Muć (Izvjestitelj: načelnik i 

pročelnik) 

5. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području 

Općine Muć (Izvjestitelj: pročelnik) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć, te se prelazi na 

točke dnevnog reda. 

 

Ad.1. 

 Vijećnička pitanja 

 

 Gosp. Joško Plazibat pita načelnika gosp. Filipa Stupala što je sa vanjskom rasvjetom koja ide 

uz lokalnu cestu i državnu prometnicu kroz Postinje, jer je mišljenja da bi moglo sve pregoriti, a 

trebalo bi staviti 10tak stupova. Načelnik kaže da će nastojat problem rasvjete što prije riješiti i 

realizirati iako stanje u blagajni Općine nije bajno. Gosp. Joško Plazibat pita načelnika gosp. Filipa 

Stupala kad će dječje igralište u Postinju biti u planu. Načelnik kaže da nakon što se dogovori lokacija 

igrališta da će angažirati izvođača radova, da će Crveni križ također pomoći zbog čega troškovi općine 

neće biti veliki, a da će u narednom periodu otići na teren i sastaviti troškovnik. Gosp. Joško Plazibat 

pita načelnika kada će Hrvatske ceste srediti nered koji su ostavile nakon radova na cesti koja ide kroz 

Postinje. Načelnik kaže da je razgovarao sa predstavnicima Hrvatskih cesta te da treba što prije sjest za 

stol sa članovima njihove uprave društva i riješiti problem, jer se radi o problematičnoj prometnici, a 

sve primjedbe će se popisati i osobno predati. Gosp. Joško Plazibat pita načelnika kada će se odsjeći 

dva suha stabla koja se nalaze na autobusnoj stanici u Gornjem Postinju jer mogu past na cestu. 

Načelnik kaže da će angažirati komunalne djelatnike koji će odsjeći stabla. Gosp. Joško Plazibat pita 

načelnika kako Općina rješava nelegalne deponije šuta u Postinju. Načelnik kaže da Općina godinama 

pokušava riješiti probleme ilegalnih deponija te naglašava da Općina u velikom broju slučajeva ne 

može djelovati jer se šut baca na površine koje nisu u vlasništvu Općine. Načelnik kaže da komunalna 

redarka o svakom uočenom ili prijavljenom slučaju obavještava djelatnike Hrvatskih šuma, jer se šut 

uglavnom baca na njihove površine. Načelnik kaže da će problem pokušati riješiti kamerama, ali da je 

njihova primjena upitna sa strane zakona. Gđa. Josipa Grubišić pita načelnika gosp. Stupala zašto je 

rampa stalno otvore na odlagalištu u Neoriću. Načelnik kaže da to treba pitati djelatnika Općine koji 

ima ključeve te da će kroz sljedeće dane kupiti novi katanac. Gosp. Joško Plazibat pita načelnika gosp. 

Filipa Stupala kako riješiti problem sa rotorom poviše škole na Vrbi na kojemu su se okretali autobusi, 

a Hrvatske ceste su istovarile 500tinjak kamiona materijala. Načelnik kaže da je rotor vlasništvo 

Republike Hrvatske i da će pitati predstavnike HC-a zašto su rotor ostavili u takvom stanju, a predlaže 

gosp. Plazibatu da zajedno odu kod direktor HC-a i pokušaju riješiti problem rotora. Gosp. Joško 

Plazibat pita načelnika gosp. Filipa Stupala kako riješiti problem rječice Vrbe, jer ispod rotora ima 

izvor koji se nalazi u jadnom stanju, a radi se o jedinoj rječici na području Općine Muć i zaštićena je. 

Gosp. Plazibat kaže da Hrvatske vode rječicu čiste, ali ne kako bi trebali te da je potok pun trave. 

Nadalje gosp. Plazibat istiće da je molio direktora Hrvatskih voda, sve mu pokazivao, upozoravao da 

se radi o ornitološkom parku, ali da smatra da bi općina tu mogla nešto urgirati. Načelnik kaže da će 

kontaktirati nadležne iz Hrvatskih voda po tom pitanju, a gosp. Plazibat kaže da se moraju obavijestiti 

inspektori zaštite okoliš. Gosp. Joško Plazibat pita načelnika je li netko može privatne vlasnike natjerat 

da očiste površine u njihovom vlasništvu, jer centar Muća izgleda loše. Načelnik kaže da svi čekaju 

općinu da riješi njihove probleme, ali da privatnici moraju čistiti parcele u njihovom vlasništvu, 

ljekarne isto i itd. Načelnik kaže da mu je žao što središte Muća izgleda kako izgleda, ali da općina tu 

ne može napraviti ništa jer se radi o parcelama u vlasništvu HC-a, ljekarne, ambulante, škole i sl.    

 

Ad.2. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik gosp. Filip Stupalo koji je upoznao nazočne 

sa obvezom donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2021. godinu. 

Nakon provedene rasprave sa 7 glasova "za" usvaja se: 

 

 

 

 

 

 



Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za razdoblje 

od 01. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine 

 

 

1. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2021. godinu. 

2. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Muć za 2021. 

godinu. 

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

Općini Muć za 2021. godinu. 

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

infrastrukture u Općini Muć za 2021. godinu. 

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

u 2021. godini. 

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

Općine Muć u 2021. godini. 

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

školskom i visokom obrazovanju Općine Muć u 2021. godini. 

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

2021. godinu. 

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

naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2021. godini. 

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

mineralnih sirovina u 2021. godini. 

11. Ovaj Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2021. godinu sa Programima 

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

glasniku Općine Muć“. 

 

Ad.3.  

 Izvjestitelji po ovoj točki dnevnog reda su načelnik gosp. Filip Stupalo i pročelnik gosp. Goran 

Podnar, koji su upoznali nazočne da je temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 

82/15, 118/18, 31/20, 20/21) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u obvezi donijeti 

Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Muć, a u 

skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća za Općinu Muć, koja Procjena rizika je usvojena na 

sjednici vijeća Općine Muć održanoj 31.03.2022. godine. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova "za" 

donosi se: 

 

ODLUKU 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Muć 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 

Muć, a u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća na području Općine Muć, s ciljem priprema i 

sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.  

 

                                                             Članak 2. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite su: 

 

1. Ćuk d.o.o. 

2. DVD Muć,  

3. Vlastiti pogon Općine Muć.  

Članak 3. 

Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, 

materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Općine 

Muć. 

 



Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Muć. 

 

Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke sudjeluju s ljudskim snagama i materijalnim resursima u 

provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

 

Pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke, izvršno tijelo dostaviti će izvod iz Plana djelovanja civilne 

zaštite, koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje, 

nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

 

Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe iz članka 2. ove Odluke u svojim operativnim 

planovima planirat će provedbu mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

 

Članak 4. 

Pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite sukladno Zakonu, rukovodi i koordinira 

općinski načelnik uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite za područje Općine Muć. 

 

Članak 5. 

S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Muć zaključuju se ugovori 

o međusobnoj suradnji kojima će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna sredstva te u kojem 

roku se uključuju u sustav civilne zaštite za područje Općine Muć. 

 

                                                              Članak 6. 

Prava i obveze pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Muć utvrđena su 

važećim Zakonom o sustavu civilne zaštite.  

 

Članak 7. 

Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i 

spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Općini Muć, KLASA:022-05/11-

01/09, URBROJ: 2180/02-02-2011-2, od 16. rujna 2011. godine. 

 

Članak 8. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasniku Općine Muć. 

 

Ad.4. 

 Izvjestitelji po ovoj točki dnevnog reda su načelnik gosp. Filip Stupalo i pročelnik gosp. Goran 

Podnar koji su upoznali nazočne da je Zakonom o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ 

broj 143/21) koji je stupio na snagu 25. prosinca 2021. godine propisana obveza predstavničkog tijela 

jedinice lokalne samouprave da donese Etički kodeks te uredi pitanja sprječavanja sukoba interesa, u 

roku od 6 mjeseci od stupanja Zakona na snagu. Načelnik gosp. Filip Stupalo i pročelnik gosp. Goran 

Podnar su vijećnicima također skrenuli pozornost na obvezu iz članka 12. prijedloga Etičkog kodeksa 

odnosno na obvezu vijeća za imenovanjem članova Etičkog odbora koji broji 3 člana i Vijeća časti 

koji broji 5 članova) te da će ta tijela obavljati poslove: zaprimanja prijava o kršenju Etičkog kodeksa, 

donositi odluke iz vlastitog djelokruga, predlagati donošenja odluka Općinskom vijeću Općine Muć i 

kao drugostupanjsko tijelo odlučivati o prigovorima protiv odluka Općinskog vijeća Općine Muć o 

povredi odredaba Etičkog kodeksa. Vijećnici su bili suglasni da se na vijeću donese odluka o 

imenovanju Vijeća časti Općine Muć jer se radi o tijelu čiji se članovi imenuje iz reda osoba koje 

uživaju javni ugled u lokalnoj zajednici niti smiju biti nositelj političke dužnosti, niti članovi političke 

stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću, a usuglasili su se da se 

Etički odbor imenuje kad na sjednici budu prisutni vijećnici vlasti i oporbe, jer se jedan člana Etičkog 

odbora imenuju iz redova vlasti, a drugi iz oporbe.     

 

Nakon provedene rasprave sa 7 glasova "za" donosi se: 

 

 

 



ODLUKU 

o imenovanju Vijeća časti  

Općine Muć 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom imenuje Vijeće časti Općine Muć ( u daljnjem tekstu: „Vijeće časti“). 

 

Članak 2. 

U Vijeće časti se imenuju: 

1. Marko Krolo, za predsjednika, 

2. Mate Bebić, za člana,  

3. Ivan Koljanin, za člana, 

4. Ivana Orlović, za člana, 

5. Ante Vlajčević,za člana. 

 

Članak 3. 

Mandat predsjednika i članova Vijeća časti traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća. 

 

Članak 4. 

Zadaće Vijeća časti utvrđene su Kodeksom ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Muć, 

KLASA:024-02/22-01/03, URBROJ:2181-33-01-22-5 od 15. lipnja 2022.godine. 

 

Članak 5. 

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 18,30 sati. 

 

 

 

Zapisnik vodio: 

  Predsjednik općinskog vijeća 

 Goran Podnar                       Općine Muć 

 

       _________________________ 

              Miroslav Šolić 


