
 

 
 

     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: 024-02/22-01/04 

URBROJ: 2181-33-01-22-2 

Donji Muć, 09. rujna 2022. godine 

 

Z A P I S N I K 

 

 Sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 09. rujna 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 Jelena Grgić 

 

ODSUTNI VIJEĆNICI: 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 dopunu dnevnog reda točkom "Izvješće 

Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Muć". 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 7. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 

 

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Muć 

(Izvjestitelj: predsjednik Mandatnog povjerenstva) 

2. Vijećnička pitanja 

3. Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine (Izvjestitelj: 

načelnik) 

4. Izmjena Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija u 

vlasništvu Općine Muć (Izvjestitelj: načelnik i pročelnik) 

5. Imenovanje Etičkog odbora sukladno Kodeksu ponašanja članova Općinskog vijeća Općine 

Muć (Izvjestitelj: načelnik i pročelnik)  

 

Ad.1. 

Predsjednik Mandatnog povjerenstva gosp. Miroslav Šolić je izvijestio nazočne da je dana 03. 

kolovoza 2022. godine zaprimljen dopis vijećnika gosp. Mate Smolčića iz Gornjeg Muća o stavljanju 

mandata općinskog vijećnika u mirovanje. Istog dana zaprimljen je i dopis Domovinskog pokreta o 

određivanju Jelene Grgić kao zamjenika vijećniku Mati Smolčić za vrijeme mirovanja njegovog 

mandata. Nakon obrazlaganja predsjednika Mandatnog povjerenstva Općinsko vijeće prihvaća 



navedeno izvješće. Nakon prihvaćanja izvješća od strane Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog 

vijeća gosp. Miroslav Šolić poziva novu vijećnicu da prisegne, te čita tekst prisege a vijećnica Jelena 

Grgić priseže te istu potpisuje. 

  

Nakon čestitke novoj vijećnici prelazi se na verifikaciju zapisnika. 

 

Jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć, te se prelazi na 

točke dnevnog reda. 

  

Ad.2. 

 Vijećnička pitanja 

 

 Gosp. Miro Moro pita predsjednika vijeća i načelnika Općine Muć hoće li u zgradi novog 

doma biti spomen soba za poginule hrvatske branitelje? Gosp. Miroslav Šolić kaže da još uvijek nije 

upoznat niti je bio u zgradi novog doma. G. Miroslav Šolić kaže da načelnik upravlja svim 

nekretninama Općine Muć sukladno zakonu i da g. Miro Moro može podnijeti pisani zahtjev u svezi 

dodjele spomen sobe te će taj zahtjev uvrstiti u dnevni red sjednice. Načelnik odgovara g. Miri Mori 

da neće biti u domu spomen sobe nakon čega svi članovi Domovinskog pokreta napuštaju sjednicu 

Općinskog vijeća.  

 

Ad.3. 

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

upoznao nazočne o svom Izvješću o radu za razdoblje od 01. siječnja 2022. godine do 30. lipnja 2022. 

godine. Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja: 

 

Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 

01. siječnja 2022. godine do 30. lipnja 2022. godine 

 

1. Usvaja se Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. siječnja 2022. godine do 

30. lipnja 2022. godine. 

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

„Službenom glasniku Općine Muć“. 

 

Ad.4.  

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

upoznao nazočne sa prijedlogom Izmjene i dopune Odluke za davanje u zakup poslovnih prostora. 

Kaže da se ide u izmjenu Odluke iz razloga što cijene najmova nisu mijenjane dugi niz godina te je 

mišljenja da se trebaju povećati, jer je bitno da se poslovni prostori kategoriziraju po vrsti djelatnosti 

koja se u njima vrši te lokaciji. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE  

o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup 

poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Muć 

 

Članak 1. 

U Odluci o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine 

Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 06/14),  

 

Članak  15. mijenja se i glasi:  

„S obzirom na lokaciju poslovnoga prostora, Općina Muć je podijeljena na tri zone. 

Prvu zonu čini naselje: Neorić, drugu zonu čine naselja: Donji Muć i Sutina, a treća zona obuhvaća 

sva ostala naselja na području Općine Muć.“ 

 

 

 



Članak 2. 

Članak 16. mijenja se i glasi: 

„Početni iznos mjesečne zakupnine za poslovni prostor određuje se prema: položajnoj zoni, korisnoj 

površini i namjeni poslovnoga prostora i iznosi za: 

 

 

Red.br. Djelatnost za koju se 

koristi poslovni 

prostor 

Početni iznos mjesečne zakupnine po m2 

I. ZONA 

- naselje:Neorić 

 

II. ZONA 

- naselje:Donji Muć i 

Sutina 

III. 

ZONA 

- ostala naselja 

 

1. Trgovačka i 

ugostiteljska djelatnost 

80,00 kn/m2 

10,61 eur/m2 

50,00 kn/m2 

6,36 eur/m2 

10,00 kn/m2 

1,33 eur/m2 

2. Sve ostale djelatnosti 40,00 kn/m2 

5,30 eur/m2 

40,00 kn/m2 

5,30 eur/m2 

10,00 kn/m2 

1,33 eur/m2 

 

Članak 3. 

Sve ostale odredbe Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija u 

vlasništvu Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 06/14) ostaju na snazi. 

 

Članak 4. 

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

 

Ad.5. 

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

upoznao nazočne sa obvezom Imenovanjem Etičkog odbora sukladno Kodeksu ponašanja članova 

Općinskog vijeća Općine Muć. Pročelnik kaže da Etički odbor mora imati 3 člana (predsjednika i dva 

člana), njegovi članovi se imenuju iz redova vijećnika Općinskog vijeća na način da jedan član mora 

biti iz vlasti, a jedan iz oporbe dok predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj političke 

dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću, 

ali mora uživati ugled u lokalnoj zajednici. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

ODLUKA 

o imenovanju Etičkog odbora 

 

1. Za predsjednika Etičkog odbora Općine Muć imenuje se Zrinka Relja iz Donjeg Muća. 

2. Ostala dva člana imenovati će se naknadno. 

3. Ova Odluka o imenovanju Etičkog odbora 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 izradio: 

Predsjednik općinskog vijeća 

    Goran Podnar                                                                   Općine Muć 

 

       _________________________ 

            Miroslav Šolić 


