
 

 
 

     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: 021-05/21-01/01 
URBROJ: 2180/02-01-21-2 
Donji Muć, 16. ožujka 2021. godine 
 

 

Z A P I S N I K 
 

 Sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 16. ožujka 2021. godine s 

početkom u 17,00 sati. 
 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Jelena Grgić, Ankica Krolo, Marko Piplica, Josipa Grubišić, Ante 

Katić, Tea Stričević, Zoran Stričević, Jurica Jurić i Ante Jelavić-Šako 
 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Josip Granić, Stipe Sarić, Stipe Didić i Ante Karin  
 

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 predsjednica Općinskog vijeća gđa. Jelena Grgić te utvrđuje nazočnost 

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

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

odavanja počasti predsjednica Općinskog vijeća predlaže dopunu dnevnog reda točkama: "Prijedlog 

Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 14 - Donji Muć i Prijedlog Odluke o izradi 

Urbanističkog plana uređenja groblja Gornje Ogorje – UPU 35". Nakon provedene rasprave 

jednoglasno se prihvaća predloženi dnevni red sa dopunama te glasi:  
 

D N E V N I   R E D 

 

 - verifikacija zapisnika sa 16. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 
 

1. Vijećnička pitanja 
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2020. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik i Matija Duvnjak-viši ref. za rač.fin.poslove) 

3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik i Matija Duvnjak-viši ref. za rač.fin.poslove) 

4. Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. srpnja 2020. godine do 31. prosinca 

2020. godine 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Muć 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Muć 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 
7. Prijedlog Pravilnika o poslovanju (unutarnjem redu) Vlastitog pogona Općine Muć 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 
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8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Muć 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

9. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Muć u 2020. godini 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

10. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine Muć 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

11. Izvješće o radu davatelja javne usluge sakupljanja otpada za 2020. godinu 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

12. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Muć za 2020. godinu 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

13. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Općine Muć 

– nerazvrstane ceste 

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

14. Prijedlog ukidanja zabilježbe zabrane otuđenja nekretnine č.z. 1548/26 k.o. Gizdavac i prodaja 

dijela nekretnine č.z. 1548/1 k.o. Gizdavac 

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

15. Zamolba Ante Bebić za oslobođenje plaćanja zakupa poljoprivrednog zemljišta 

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

16. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 14 - Donji Muć 

(Izvjestitelj: načelnik i pročelnik JUO Općine Muć) 

17. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Gornje Ogorje – UPU 35" 

(Izvjestitelj: načelnik i pročelnik JUO Općine Muć) 

 

 

Jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć, te se prelazi 

na točke dnevnog reda. 
 
Ad.1. 
 Vijećnička pitanja 
 

 Gosp. Ante Katić pita kada će se asfaltirati putevi za Smolčiće, Bebiće i dio Leskura jer je isto 

dogovoreno sa načelnikom na početku mandata ? 
Načelnik kaže da je proveden postupak javne nabave te je zaključen ugovor sa Županijskim cestama 

Split na iznos od cca 650.000,00 kn sa PDV-om. Kaže da novca nikada dovoljno te se ne može svima 

udovoljiti. Kaže da će se sada ići sa krpanjem rupa prema Smolčićima, Bebićima, Gornjem Postinju 

kraj društvenog doma, do škole Crivac i u zaseoku Šundovi. Županija će također financirati radove sa 

cca 200.000,00 kuna.  
 Gđa. Ankica Krolo kaže da je šuma puna "borovog prelca" te da je to jako opasno za ljude sa 

alergijom te pita može li Općina urgirati prema Hrvatskim šumama u svezi borovog prelaca kao i za 

održavanja šumskih puteva. Također je rekla da nije napravljen Pravilnik o nagrađivanju uspješnih 

učenika i studenata a obećano je od strane Općine Muć. Načelnik kaže da je po njemu veći problem 

što se šuma spustila do kuća i ne daj Bože da dođe do požara sve će izgoriti. Općinsko vijeće donijelo 

pravilnik da su ljudi u obvezi održavati sve oko svojih kuća. Kaže da Hrvatske šume imaju svoje 

službe koje obilaze šumu i prate situaciju na terenu. 
 Gosp. Zoran Stričević kaže da je potrebno sanirati cestu za Dragu jer je samo jedan dio ceste 

za Dragu dobar a sve ostalo treba asfaltirati. Moli da Općina uputi dopis Hrvatskim šumama da čiste 

oko kuća jer se ne može ništa bez njihovog odobrenja te pita kako će riješiti situaciju sa ogradom 

Tome Mijića ? Načelnik kaže da se sa njim dogovore kako njemu odgovara. Također kaže da je na 

igralištu otvorena kutija za struju te moli da se stavi katanac i promjene vrata da se djeci što ne dogodi. 

Načelnik kaže da će reći ljudima koji održavaju javnu rasvjetu da promjene vrata i zaključaju ormare. 
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 Gosp. Jurica Jurić pohvalio je obnovu doma u Sutini te kaže da je premašio sva očekivanja. 
Kaže da je ulaz u vrtić u Donje Muću zbog radova na domu razrušen te pita može li se što učiniti ? 

Načelnik kaže da radi izgradnje doma djeca ulaze sa druge strane te će se staviti još ploča da mogu  

nesmetano ulaziti. 
 Gosp. Ante Katić kaže da je rečeno da se neće dirati "Naš kutak" u Domu a srušen je komin. 

Načelnik kaže da su to pojedinci koristili za sebe te su oni nezadovoljni jer nemaju gdje jesti i piti. 

Kaže da se stvara fama da te prostore nitko neće moći koristiti a imati će 15 prostorija i neće ih imati 

tko koristiti.  
Gosp. Jurica Jurić  kaže da je Lovačko društvo dobilo na korištenje prostorije u Postinju Gornjem te 

pita može li općina pomoć u sređivanju navedenog prostora (gletat i dr.) ? 
 Gosp. Ante Katić pita što je sa komunalnim poduzećem, jeli to riješeno ? Načelnik kaže da 

nije ali da to čeka budućega načelnika. Kaže da ne može naći direktora te da bi komunalno poduzeće 

radilo sve što sada radi Vlastiti pogon. Kaže da bi prva stvar trebala biti podići cijenu smeća 300-400 

% te donijeti odluku gdje će biti odlagalište smeća za glomazni otpad jer Neorić trpi smeće 15 godina. 

Kaže da nitko neće kupi smeće jer bi  Čistoća d.o.o. skupljala samo uz cestu te ne bi ulazila u naselja. 

Neće ni Komunalno poduzeće iz Lećevice jer se nikome ne isplati. Načelnik kaže da bi naše 

Komunalno poduzeće moralo održavati javnu rasvjetu, vršiti ukop pokojnika, održavati groblje i sl. 

Kaže da sada radimo protivno zakonu jer Vlastiti pogon ne bi smio sakupljati smeće. Gosp. Katić i 

gđica Stričević pitaju zašto se ne raspiše natječaj na nivou Općine pa će se netko možda i javiti. 

Načelnik kaže da treba sačekati do izbora pa onda raspisati natječaj. Gđa. Krolo pita  kada ćemo imati 

komunalnog redara jer je dosadašnji otišao ? Načelnik kaže da je izabran novi komunalni redar i od 

ponedjeljka počinje raditi. 
 

Ad.2. 
 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 Godišnjim izvještajem 

o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2020. godinu. Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja: 
 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  
Općine Muć za 2020. godinu 

 

1. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2020. godinu. 
2. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Muć za 2020. 

godinu. 

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

Općini Muć za 2020. godinu. 
4. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Muć za 2020. godinu. 

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

u 2020. godini. 
6. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju plana  Programa javnih potreba u športu i kulturi  

Općine Muć u 2020. godini. 
7. Usvaja se Godišnji Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, 

školskom i visokom obrazovanju Općine Muć u 2020. godini. 

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

2020. godinu. 
9. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju programa korištenja sredstava ostvarenih prihoda od 

naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2020. godini. 

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

mineralnih sirovina u 2020. godini. 
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11. Ovaj Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2020. godinu sa Programima 

koji su sastavni dio Proračuna stupaju na snagu osmog dana od dana 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 o rezultatima poslovanja 

Općine Muć za 2020. godinu. Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja: 
 

ODLUKA 
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu 

 

1. Usvaja se Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu. 
2. Ova Odluka 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 o svom Izvješću o radu za razdoblje od 01. srpnja 2020. godine do 31. prosinca 

2020. godine. Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja: 
 

Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 
01. srpnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine 

 

1. Usvaja se Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. srpnja  2020. godine do 

31. prosinca 2020. godine. 

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

„Službenom glasniku Općine Muć“. 
 
Ad.5. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć 

gosp. Goran Podnar koji je upoznao nazočne sa  izmjenom Statuta Općine Muć a sve sukladno Zakonu 

o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi ("Narodne Novine" 

broj 144/20). Naime navedenim Zakonom ukida se funkcija zamjenika načelnika za jedinice lokalne 

samouprave do 10.000 stanovnika te se uvodi funkcija privremenog zamjenika u slučaju da je općinski 

načelnik onemogućen u obavljanju svojih dužnosti. Također se u Statut uvodi mogućnost održavanja 

sjednica elektroničkim putem te druge izmjene i dopune sukladno Izmjenama i dopunama navedenoga 

Zakona. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

STATUTA OPĆINE MUĆ 
 

1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Muć sukladno Zakonu o 

izmjenama i dopunama Zakona  o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

Novine" broj 144/20). 
2. Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta 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  Izmjenama i dopunama Poslovnika općinskog vijeća Općine Muć a sve 

sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi 

("Narodne Novine" broj 144/20). Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi:  
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ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA  

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MUĆ 

 

1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Muć. 

2. Ova Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća 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 prijedlogom Pravilnika o poslovanju (unutarnjem redu) Vlastitog pogona 

Općine Muć. Neposrednim inspekcijskim nadzorom Ministarstva pravosuđa i uprave utvrđena je  

neusklađenost Pravilnika sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu kojeg donosi predstavničko tijelo 

jedinice lokalne samouprave a ne općinski načelnika kako je to do sada bilo. Nakon provedene 

rasprave jednoglasno se donosi:  
 

PRAVILNIK O POSLOVANJU (UNUTARNJEM REDU) 
VLASTITOG POGONA OPĆINE MUĆ 

 

1. Donosi se Pravilnik o poslovanju (unutarnjem redu) Vlastitog pogona Općine Muć. 
2. Ovaj Pravilnik o poslovanju (unutarnjem redu)Vlastitog pogona Općine Muć 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 prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć. Neposrednim inspekcijskim nadzorom Ministarstva 

pravosuđa i uprave utvrđena je neusklađenost Odluke o ustrojstvu i djelokrugu JUO ("Službeni glasnik 

Općine Muć" 03/20) te je istu potrebno uskladiti sa Zakonom. Nakon provedene rasprave jednoglasno 

se donosi:  
 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU 

JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE MUĆ 
 

1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Muć. 
2. Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Muć stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine 

Muć". 
 

Ad.9. 

 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 2020. godini. 
Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja: 
 

Izvješće o stanju zaštite od požara na području 
Općine Muć u 2020. godini 

 

1. Usvaja se Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Muć u 2020. godini. 
2. Ovo Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Muć u 2020. godini stupa na 

snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“. 
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Ad.10. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnik JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji 

je upoznao nazočne sa Planom operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine Muć. 
Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
 

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

u 2021. godini na području Općine Muć 
 

1. Donosi se Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine Muć. 

2. Ovaj Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine Muć stupa na 

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

Ad.11. 

 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 2020. godinu. 

Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja: 
 

Izvješće o radu davatelja javne usluge 
sakupljanja otpada za 2020. godinu 

 

1. Usvaja se Izvješće o radu davatelja javne usluge sakupljanja otpada za 2020. godinu. 
2. Ovo Izvješće o radu davatelja javne usluge sakupljanja otpada za 2020. godinu stupa na snagu 

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

Ad.12. 
 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 2020. 

godinu. Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja: 
 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
Općine Muć za 2020. godinu 

 

1. Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Muć za 2020. godinu. 

2. Ovo Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Muć za 2020. godinu stupa na 

snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Muć". 

 

Ad.13. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnik JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji 

je upoznao nazočne sa zamolbom gosp. Tomislava Raić koji traži proglašenje statusa javnog dobra u 

općoj upotrebi u vlasništvu Općine Muć – nerazvrstane ceste za pristupni put do kuće u kojoj živi 

nakon čega bi mogao ishoditi građevinsku dozvolu za planirane gospodarske objekte (mala vinarija sa 

prostorom za degustaciju vina i smještajnim jedinicama za turizam). Troškove izrade geodetskog 

elaborata izvedenog stanja i provedbu istog u zemljišne i katastarske knjige snosit će stranka a iznos će 

se kompenzirati sa komunalnim doprinosom koji će biti u obvezi podmiriti po pravomoćnosti 

građevinske dozvole. Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja: 
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O D L U K A 
o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi  

u vlasništvu Općine Muć - nerazvrstane ceste 

 
1. Ovom odlukom utvrđuje se status javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu 

Općine Muć – nerazvrstane ceste, za  nekretninu upisanu kod Općinskog suda u Splitu, 

Zemljišnoknjižni odjel Solin u: zk.ul.br. 629, zk.č.br. 2853, k.o. Bračević.  

2. Temeljem ove Odluke pristupit će se izradi geodetskog elaborata izvedenog stanja i provest će 

se postupak uknjižbe i upisa nerazvrstane ceste u katastarskim i zemljišnim knjigama. 

3. Troškove izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja i provedbu istog u zemljišne i 

katastarske knjige snosit će Tomislav Raić, Tisna Vrba 19, Bračević, a koji iznos će se 

kompezirati sa komunalnim doprinosom koji će biti u obvezi podmiriti Općini Muć po 

pravomoćnosti građevinske dozvole odnosno rješenja o izvedenom stanju za obiteljsku kuću 

koja je izgrađena na čes.zem. 2853, k.o. Bračević. 

4. Nerazvrstana cesta iz ove odluke biti će označena brojem 548 u jedinstvenoj bazi podataka o 

nerazvrstanim cestama koju vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Muć, naziva “Nerazvrstani 

put Tisna Vrba br. 1” te je prikazana na grafičkoj skici identifikacije  M:1:500, koju je izradila 

tvrtka VIRO 2 d.o.o. iz Splita, Mosećka 95A dana 01.12.2020. godine, a koja je sastavni dio 

ove Odluke. 

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

 
Ad.14. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo  koji je 

upoznao nazočne sa zahtjevom Ante Tomeljak  koji moli brisanje zabrane otuđenja č.z. 1548/26 k.o. 

Gizdavac iz zemljišnih knjiga temeljem Ugovora o darovanju nekretnine od strane Općine Muć. 

Načelnik kaže da je Općina Muć prije 14 godina dala Anti Tomeljak zemlju od 1 000 m2 zbog 

tragedije u obitelji (smrt supruge) te se zabilježbom zaštitila da istu ne može prodati 20 godina. Sada 

se našao u teškoj financijskoj situaciji i opterećen nemogućnosti vraćanja kredita  te moli da mu se 

skine zabilježba  da može prodati kuću i vratiti obveze. Za kupnju navedenoga objekta zainteresirana 

je firma Canicula d.o.o. Gizdavac kojoj bi navedeni objekt služio za smještaj radnica  koje bi radile u 

njegovoj firmi za preradu ribe. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi:  
 

ODLUKU 

o ukidanju zabilježbe zabrane otuđenja nekretnine 

te prodaji dijela nekretnine označene kao k.č.z. 1548/1, K.O. Gizdavac 
 

1. Općina Muć obvezuje se izbrisati zabilježbu zabrane otuđenja nekretnine označene kao k.č.z. 

1548/26, K.O. Gizdavac, površine 1200m2 u vlasništvu Ante Tomeljka, Gizdavac 77, 

Gizdavac, OIB: 74581556070, koja se u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Splitu, Stalna 

služba u Solinu, vodi pod posl. br. Z-44013/17 i upisana je temeljem Ugovora o darovanju 

KLASA: 944-01/06-01/01, URBROJ: 2180/02-02-06-2, koji je sklopljen 10.01.2006. godine 

između Općine Muć i Ante Tomeljka, a nakon što Ante Tomeljak podmiri sva dugovanja 

prema Općini Muć s osnove komunalnog doprinosa.  

2. Ovlašćuje se Općinski načelnik da temeljem ove Odluke može u ime Općine Muć sklopiti 

Aneks ugovora o darovanju nekretnine opisane u točki 1. ove Odluke kojim se briše uvjet 

zabrane prodaje nekretnine u roku od 20 godina računajući od dana sklapanja ugovora o 

darovanju te podnijeti Općinskom sudu u Splitu, Stalnoj službi u Solinu, prijedlog za brisanje 

zabilježbe zabrane otuđenja nekretnine označene kao k.č.z. 1548/26, K.O. Gizdavac, površine 

1200m2, koja zabilježba se vodi pod posl. br. Z-44013/17. 

3. Donosi se odluka o prodaji dijela nekretnine označene kao k.č.z. 1548/1 k.o. Gizdavac, prema 

skici predloženoj od strane društva Canicula d.o.o., Radna zona Prisike 1/8, Gizdavac, 

OIB:63826503832, a radi se o nekretnini koja graniči sa nekretninom u vlasništvu Ante 

Tomeljka.  
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4. Određuje se prodaja nekretnine opisana u točki 3. ove Odluke s početnom cijenom od 40,00 

kuna po metru kvadratnom. 

5. Ovlašćuje se Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine 

Muć da raspiše i provede natječaj za prodaju nekretnine opisane u točki 3. ove Odluke. 

6. Ovlašćuje se Povjerenstvo iz točke 5. ove Odluke da temeljem sačinjenog zapisnika o 

provedenom natječaju i svojeg prijedloga donese Odluku o utvrđivanju najpovoljnije ponude i 

zaključenju ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem. 

7. Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Muć da temeljem Odluke Povjerenstva o utvrđivanju 

najpovoljnije ponude i zaključenju ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem zaključi ugovor o 

kupoprodaji nekretnine s najpovoljnijim ponuditeljem. 

8. Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od objave „Službenom glasniku Općine Muć“. 

 

Ad.15. 

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

JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji su upoznali nazočne sa zamolbom Ante Bebić  za 

oslobođenja plaćanja zakupa poljoprivrednog zemljišta. Naime isti moli oslobođenja obveze plaćanja 

zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2020. i 2021. godinu iz razloga lošijeg plasmana povrća zbog 

Covid -19 situacije. Nakon provedene rasprave  sa 5 glasova "za" i 4 "suzdržana" glasa usvaja se: 
 

ZAKLJUČAK 
u svezi zamolbe Ante Bebić za oslobođenje plaćanja  

zakupa poljoprivrednog zemljišta 
 

1. Zbog velikog pada prometa nastalog pandemijom Covid 19 (Koronavirus), Općina Muć 

oslobođa Antu Bebića iz Gornjeg Muća, Bebići 41, OIB: 34441885180 za plaćanje dijela 

zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2020. i 2021. godinu u ukupnom iznosu od 13.936,00 

kuna po Ugovoru o zakupu KLASA: 320-02/10-01/01, URBROJ: 2180/02-02-10-2 od 

26.10.2010. godine. 

2. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo - za provedbu ove Odluke.  

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

Muć“. 

 
Ad.16. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo i pročelnik 

JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji su upoznali nazočne sa konačnim prijedlogom Odluke o 

donošenju UPU 14 – Donji Muć. Kažu da je Općinsko vijeće 2018. godine donijelo Odluku o izradi 

UPU-a 14 u naselju Donji Muć a  2019. godine Odluku o izmjenama i dopunama UPU-a 14 u naselju 

Donji Muć a sada je potrebno usvojiti konačan prijedlog navedenog UPU-a. Nakon provedene 

rasprave jednoglasno se donosi: 
 

ODLUKA 
o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 14 – Donji Muć 

 

1. Donosi se Urbanistički plan uređenja 14 u naselju Donji Muć. 
2. Ova Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 14 u naselju Donji Muć  stupa na 

snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Muć". 
 

Ad.17. 

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

upoznao nazočne sa prijedlogom Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Gornje Ogorje-

UPU 35 . Kaže da je isti potrebno napraviti iz razloga širenja groblja i mrtvačnice tj. pretvaranje 

Župne kuće u mrtvačnicu koja se nalazi izvan groblja. Naime na navedenom groblju ljudi su kupovali 

zemlju od privatnika i gradili grobnice te je na taj način napravljeno preko 100 grobnica.  
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Kada su kupovali zemlju mislili su da su oni vlasnici grobnice jer su istu platili ali po Zakonu nitko ne 

može biti vlasnik grobnog mjesta već samo korisnik. Izradom UPU-a osigurat će se preduvjet za 

izgradnju novih ukopnih mjesta i drugih potrebnih sadržaja  te izgradnja mrtvačnice. Nakon provedene 

rasprave jednoglasno se donosi: 
 

ODLUKA 

o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Gornje Ogorje – UPU 35 

 

1. Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Gornje Ogorje-UPU 35. 

2. Ova Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Gornje Ogorje - UPU 35 stupa na 

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

 
 

 

 

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

sjednicu Općinskog vijeća Općine Muć u 18,10 sati. 
 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: 

Predsjednica općinskog vijeća 
    Mara Raić                       Općine Muć 
 

       _________________________ 
                Jelena Grgić 


