
 

 
 

     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: 024-02/22-01/01 

Urbroj: 2181-33-01-22-2 

Donji Muć, 27. siječnja 2022. godine 
 

 

Z A P I S N I K 

 

 Sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 27. siječnja 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 4. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 

 

1. Vijećnička pitanja 

2. Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01.07.2021. do 31.12.2021. godine 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

3. Otpis nenaplativih potraživanja 

(Izvjestitelj: načelnik i pročelnik Općine Muć) 

4. Odluka o načinu pružanja javne usluge i sakupljanja komunalnog otpada u Općini Muć 

(Izvjestitelj: načelnik i pročelnik Općine Muć). 
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Jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 4. 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 širenjem groblja u Donjem 

Postinju.  Načelnik kaže da Općina ima u planu širenje groblja ali da se zbog lokaliteta groblja pitanje 

proširenja mora raspraviti na višem nivou uz sudjelovanje arheologa. Gđa. Tihana Marasović pita 

načelnika gosp. Filipa Stupala u kojoj fazi se nalaze radovi na mrtvačnici koja se gradi u Neoriću. 

Načelnik kaže da se predao HEP-u zahtjev za priključak na električnu mrežu, da se još nije odlučio 

oko zvona, da je izvedeno više od 95% radova te da su svećeniku uručeni ključevi. Gosp. Joško 

Plazibat pita načelnika gosp. Filipa Stupala može li Općina napraviti malu čekaonicu na cesti kroz 

Donje Postinje u smjeru Donjeg Postinja gledajući od Općine, jer djeca moraju na suprotnoj strani 

ceste čekati autobus koji ide u smjeru Splita. Načelnik je odgovorio da Općina nije nadležna za 

prijevoz djece te da nema smisla raditi čekaonicu na toj strani ceste kad je imaju na drugoj strani. 

Gosp. Joško Plazibat pita načelnika gosp. Filipa Stupala za ulaz u Donje Postinje koji je jako 

neosvjetljen te može li Općina postaviti dva rasvjetna stupa. Načelnik je rekao da se obrati 

komunalnom redaru i da će općina napraviti sve u skladu sa mogućnostima. Gosp. Joško Plazibat pita 

načelnika gosp. Filipa Stupala što je sa zidom od groblja u Donjem Postinju. Nečelnik je rekao da je u 

proračun ugrađen iznos od 150.000 kn za sanaciju groblja. Gosp. Joško Plazibat je rekao da je 

zapovjednik DVD-a Muć pozvao načelnika i vijećnike da iduću sjednicu vijeća održe u novom domu 

DVD-a. Načelnik se zahvaljuje na tom pozivu i kaže da će uskoro biti otvoren Društveni dom u 

Donjem Muću u kojemu će se održavati buduće sjednice vijeća.     

 

Ad.2. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik gosp. Filip Stupalo koji je upoznao nazočne 

sa svojim radom u periodu od 01.07.2021. do 31.12.2021. godine. Nakon provedene rasprave sa 7 

glasova "za" donosi se : 

 

Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 

01. srpnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine 

 

 

1. Usvaja se Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. srpnja  2021. godine do 

31. prosinca 2021. godine. 

 

2. Ovo Izvješće o radu načelnika Općine Muć stupa 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 se radi o zakonskoj obvezi otpisa nenaplativih potraživanja, koja 

su nenaplativa zbog podnošenja pisanih prigovora dužnika na zastaru. Nakon provedene rasprave sa 7 

glasova "za" donosi se: 

 

ODLUKU O OTPISU NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom se sukladno pozitivnim propisima uređuje otpis dospjelih potraživanja Općine Muć 

koja se nisu naplatila u razdoblju od 01.01.2015. godine do 25.11.2019. godine, koja su nenaplativa 

uslijed podnošenja pisanih prigovora dužnika, nastupanja zastare sukladno odredbi članka 227. 

Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21), sve temeljem 

prijedloga referenta za komunalne prihode. 



 

Članak 2. 

Temeljem odredbe članka 227. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 

i 126/21) otpisuju se zastarjela i nenaplativa potraživanja Općine Muć u ukupnom iznosu od 32.839,94 

kn i to s osnove: 

1. Komunalne naknade     10.753,90 kn                  

2. Odvoza komunalnog otpada    16.614,00 kn 

3. Naknade za uređenje voda                           5.472,04kn.    

 

Članak 3. 

Popis dužnika i potraživanja koja se otpisuju sastavni su dio ove Odluke. 

 

Članak 4. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Muć za provedbu ove Odluke. 

 

Članak 5. 

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 dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o 

gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21.), koji u članku 178. propisuje da je predstavničko 

tijelo jedinica lokalne samouprave dužno donijeti Odluku o načinu pružanja usluge sakupljanja 

komunalnog otpada u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu tog zakona, odnosno do dana 31. 

siječnja 2022. godine. Donošenjem Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području Općine Muć predlaže se urediti kriterije obračuna količine miješanog komunalnog 

otpada, standardne veličine spremnika za sakupljanje otpada, učestalost odvoza otpada, obračunska 

razdoblja kroz kalendarsku godinu, cijenu obvezne minimalne javne usluge, način podnošenja 

prigovora građana te sva druga pitanja koje Zakon propisuje kao obvezan sadržaj odluke o načinu 

pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.  Nakon provedene rasprave sa 7 glasova "za" 

donosi se: 

 

Na temelju članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/2021), članka 44. 

Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13, 05/13, 02/20 i 01/21), Općinsko 

vijeće Općine Muć  na 5. sjednici održanoj dana 27. siječnja 2022. godine, donosi  

 

ODLUKU 

o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Muć   

 

 

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

sjednicu Općinskog vijeća Općine Muć u 18,35 sati. 

 

 

 

Zapisnik vodio: 

Predsjednik općinskog vijeća 
 Goran Podnar                       Općine Muć 

 

       _________________________ 

              Miroslav Šolić 


