
 
 

     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: 021-05/16-01/01 

Urbroj: 2180/02-01-16-2 

Donji Muć, 08. ožujka  2016. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 Sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 08. ožujka  2016. godine s 

početkom u 17,00 sati. 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Ante Jeličić, Ankica Krolo, Marko Piplica, Jerko Delić, Duje Elez, 

Martina Mravak, Stipe Sarić, Zlatko Stupalo, Stipe Svalina,  Željko 

Vrdoljak , Ivan Jelavić,  Jure Vasilj i Jure Kapitanović 

 

OSTALI NAZOČNI: Filip Stupalo- načelnik Općine Muć i Kristina Dragin Jelić- pročelnica 

JUO Općine Muć 

 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ante Jeličić, te utvrđuje nazočnost 

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

Nazočni minutom šutnje odaju počast poginulim u Domovinskom ratu. Predsjednik općinskog vijeća 

otvara raspravu o predloženom  dnevnom redu sjednice.  

Predsjednik općinskog vijeća gosp. Ante Jeličić  predlaže dnevni red kao u pozivu, te se isti  

sa 12 glasova „za“ i 1 „suzdržan“ glas  usvaja, te glasi: 

 

 

D N E V N I   R E D 

 
- verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća općine Muć 

 

1. Vijećnička pitanja 

2. Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. srpnja 2015. godine do 31. 

prosinca 2015. godine 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

3. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Muć za 2015. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

4. Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Muć za 2015. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

5. Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Muć za 

2015. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

6. Prijedlog Odluke o određivanju koeficijenata  za obračun plaća službenika i namještenika 

u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Muć 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO  Općine Muć) 

7. Prijedlog Odluke  o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Muć 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO  Općine Muć) 
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8. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stanova u vlasništvu Općine Muć 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO  Općine Muć) 

9. Prijedlog Odluke o visini najamnine pri davanju stanova u vlasništvu Općine Muć u najam 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO  Općine Muć) 

10. Prijedlog Zaključka u svezi reguliranja obvezno pravnih odnosa Grada Splita s društvom 

A-Cosmos d.d. Ljubljna  i gosp. Željkom Lubina, a po pravomoćnoj presudi Trgovačkog 

suda u Splitu 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

 

 

Prelazi  se na verifikaciju zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća, te se isti sa 12 glasova 

„za“ i 1 „suzdržan“ glas  usvaja. 

  

Gosp. Željko Vrdoljak kaže da želi da uđe u zapisnik da je on na prošloj sjednici vijeća pitao 

gđu. Matiju Duvnjak da li je u stavci od 107.500,00 kn  koja se odnosi na vijećničke naknade i 

reprezentaciju vijeću  predviđeno plaćanje vijećničkih naknada i poreza na vijećničke naknade. Budući 

da nisu isplaćene vijećničke naknade a stavka nije rebalansirana, pita gdje su ti  novci utrošeni ? 

 

Ad.1. 

 Vijećnička pitanja 

 

 Gđa. Ankica Krolo pita može li Općina  pomoći obitelji Dražena Jelavić Šako iz Gornjeg 

Muća  kojima je isključena struja prije  20-ak  dana. Naime ista obitelj nije imala struju 2 godine, a 

sada su ponovno bez struje ? Načelnik kaže da je upoznat  sa problemom navedene obitelji te da im je 

dug za struju preko 40.000,00 kuna. Kaže da će pokušati razgovarati sa HEP-om  mada misli da  će 

biti teško jer su  ga radnici HEP-a uhvatili  u krađi struje te su oni po tom pitanju rigorozni. Sve će 

pokušati sa ljudske strane ali se boji da neće naići na razumijevanje nakon tog čina. 

 Gosp. Željko Vrdoljak pita kada će biti izmjeren prostor u Neoriću kojeg koristi Konzum ? 

Naime navedeni prostor nije naveden u ugovoru, te pita tko će odgovarati za dug tj.  za nenaplaćeni 

zakup  koji bi išao Općini da je zadužen ?  Načelnik kaže da će se izmjeriti navedeni prostor te da će 

obaviti razgovor sa Konzumom po navedenom pitanju. 

 Gosp. Željko Vrdoljak pita kada će se riješiti problem  sa Županijskim cestama velike količine 

vode koja dolazi iz Sutine i od koje popliva dio naselja u Neoriću  jer je načelnik rekao da će se 

problem riješiti a nije još ništa poduzeto ? Načelnik kaže da će se navedeni problem riješiti sa 

Županijskim cestama . 

 Gosp. Ivan Jelavić pita koji su programi aplicirani prema Fondovima EU i u kolikom iznosu 

su tražena sredstva ?  Također kaže da je vidio natječaj da se može aplicirati uređenje poljskih putova 

preko Fondova EU, te pita da li je i Općina po tom išta poduzela ? Načelnik odgovara  da su nam 

odobrena sredstva za Izmjenu prostornog plana Općine Muć. Kaže da će se aplicirati nastavak 

izgradnje vodovoda  Ogorsko-Zelovskog plato u iznosu od 1.000.000,00 EUR-a. Projekt vodi 

Vodovod i kanalizacija Split, a u ime Općine Muć to će podnijeti Eko-kaštelanski sustav. Čim se riješe 

imovinsko pravni odnosi za ovaj dom isti će biti apliciran preko  Fondova EU. Također kaže da se 

uplanjuje državna cesta D-56  i čim se to riješi aplicirat će se i izgradnja nogostupa kroz Donji Muć. 

Ako budemo mogli aplicirat ćemo i poljske putove mada smo do sada dobivali sredstva za poljske 

putove preko SDŽ. U planu je i apliciranje biološkog pročišćivača za radnu zonu. Gosp. Zlatko 

Stupalo predlaže da se vijećnici odreknu jedne vijećničke naknade u korist obitelji Dražena Jelavić 

Šako te da im na taj način pomognemo u plaćanju električne energije.  Načelnik kaže da je dug  velik i 

da će se teško išta postići ali da će se pokušati. 

 Gosp. Jure Kapitanović kaže da je vidio  u knjizi ulaznih računa  da  Općina Muć plaća 

zbrinjavanje životinja u Kaštelima, te kaže da su troškovi reprezentacije za 2014. i 2015. godinu veći 

od troškova reprezentacije predsjednika države i predsjednika vlade. Načelnik kaže da je po zakonu  

dužnost Općine Muć zbrinjavanje životinja te da jedno zbrinjavanje psa košta oko 2.000,00 kuna. 

Kaže da dosta ljudi iz drugih krajeva  ostave pse na našem području, a onda  ljudi iz mjesta zovu da se  
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uklone navedene životinje jer ugrožavaju i ljude i promet, a mi kao Općina smo to dužni. Načelnik 

kaže da je reprezentacija u okvirima. Gosp. Jure Kapitanović kaže da je dobio troškove reprezentacije 

od gđe. Matije Duvnjak za 2014. i 2015. godinu  te pita zašto  stavke  nisu rebalansirane. Jedne stavke 

su u rebalansu a sada su sasvim druge. Kaže da je to sve kamuflaža, te da ni najbolji kemičar nije u 

stanju to napraviti. Kaže da će cijeli rebalans biti predmet istrage. Načelnik kaže da će se pravo stanje  

vidjeti na završnom računu i on će sve pokazati. 

 Gosp. Ivan Jelavić pita da li je dug od gosp. Dražena Jelavić Šako i kazna i dug za struju , te 

pita može li se zatražiti opraštanje kazne ? Načelnik kaže da  je navedeni dug samo za struju jer istu 

nisu nikada plaćali od kada su se doselili. 

 Gosp. Kapitanović se također osvrnuo na  korištenje sredstava preko Fondova EU. Kaže da je 

načelnik rekao da je on glasao  protiv  Europske unije te da im ne vjeruje, pa pita kako sada vjeruje i 

kandidira projekte. Također kaže da je načelnik rekao da Općina Muć nema ništa sa izgradnjom 

vodovoda u Ogorju i da to radi Vodovod i kanalizacija, a sada kaže da će Općina aplicirati korištenje 

sredstava za izgradnju vodovoda u Ogorju. Pita kako misli to objasniti ljudima na terenu. 

Načelnik kaže da je on uvijek pomagao ljudima za razliku od njega  i kaže da bi bio puno sretniji nego 

gosp. Kapitanović da Ogorje dobije vodu. 

 

Ad.2. 

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

upoznao nazočne sa svojim izvješćem o radu za razdoblje od 01. srpnja 2015. godine  do 31. prosinca 

2015. godine . Nakon provedene rasprave  sa 9 glasova „za“, 3 „protiv“ i  1 „suzdržan“ glas usvaja se: 

 

Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 

01. srpnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine 

 

1. Usvaja se Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. srpnja 2015. godine 

do 31. prosinca 2015. godine. 

2. Ovo Izvješće o radu stupa 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 koji je 

upoznao nazočne sa Izvješćem o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Muć za 2015. godinu. 

 Gos. Željko Vrdoljak kaže da se odlaže staklo u Podinama. Gosp. Ivan Jelavić pita može li 

komunalni redar vidjeti tko dovozi staklo i odakle je. Načelnik kaže da je to veliko područje i bez 

dojave građane ne može se ništa. Gosp. Jelavić pita da li je komunalni redar ikada ikoga kaznio otkada 

je Općine ? Načelnik kaže da misli da nije nikada nikoga kaznio jer ga i nije uhvatio. 

Gosp. Jure Vasilj pita tko odvozi i skuplja odvojeni otpad, da li to radi Općina ili neka firma ? 

Načelnik kaže da to radi privatna firma, te da Općinu ništa ne košta jer oni tu u budućnosti sigurno 

vide neki interes.  Gosp. Vasilj kaže da je vidio komunalno vozilo Općine da odvozi staklo iz 

Bramont-a.  Načelnik kaže da se navedeno staklo propisno i zakopa te misli da staklo koje se nalazi  u 

Podinama  nije iz Bramont-a.  Gosp. Jure Kapitanović kaže da je prije par godina na Svilaji odloženo 2 

kamiona smrdljivog mesa, a nikada se nije ustanovilo tko je to odložio. Kaže da nije posao mještana 

da prijavljuju već je to posao komunalnog redara. Načelnik kaže da je komunalni redar u konkretnom 

slučaju sve učio iz svoje nadležnosti. Nakon provedene rasprave  sa 9 glasova „za“, 2 „protiv“ i  2 

„suzdržana“ glasa prihvaća se: 

 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Općine Muć za 2015. godinu 

 

1. Prihvaća se Izvješće  o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu. 

2. Ovo Izvješće  stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku Općine 

Muć“. 
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Ad.4. 

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

upoznao nazočne sa izvršenjem Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Muć za 2015. 

godinu.  Gosp. Ivan Jelavić kaže da bi vijećnici trebali znati koje su nerazvrstane ceste napravljene, 

gdje se nalaze i  koji su iznosi. Za javnu rasvjetu se također treba znati gdje je rađena i koliko je gdje 

utrošeno. Načelnik kaže da nema tajni i da je sve objavljeno na stranici Općine Muć, te da se može sve 

potražiti te da znaju i način. Nakon provedene rasprave  sa 9 glasova „za“ i  4 glasa  „protiv“ usvaja 

se: 

 

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture 

u Općini Muć za 2015. godinu 

 

1. Usvaja se Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Muć za 2015. 

godinu. 

2. Ovo Izvršenje  stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku Općine 

Muć“. 

 

Ad.5. 

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

upoznao nazočne  sa Izvršenjem Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Općini Muć za 2015. godinu. Gosp. Vrdoljak pita gdje se gradilo groblje ? Načelnik kaže da misli u 

Donjem Muć gdje se planira još dva reda grobnica ali nije siguran. Gosp. Vasilj pita dokle se došlo sa 

stambenom zonom ? Načelnik kaže  da će se krenuti vrlo brzo. Nakon provedene rasprave  sa 9 

glasova „za“ i  4 glasa  „protiv“ usvaja se: 

 

Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Muć za 2015. godinu 

 

1. Usvaja se Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Općini Muć za 2015. godinu. 

2. Ovo Izvršenje  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 Kristina Dragin Jelić i 

načelnik općine Muć gosp. Filip Stupalo koji su upoznali nazočne sa zakonskom obvezom primjene 

plaća državnih službenika i namještenika na službenike i namještenike  jedinice lokalne samouprave. 

U jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima iznos tekućih pomoći prelazi 10 % 

prihoda poslovanja jedinice, osnovica za obračun plaće i koeficijenti za obračun plaća ne smiju biti 

veći od osnovice i  koeficijenata državnih službenika i namještenika. Gosp. Željko Vrdoljak pita hoće 

li se dirati plaća načelnika i donačelnice ? Pročelnica JUO Općine Muć kaže da su oni dužnosnici i da 

se na njih  ne odnosi ova odluka. Gosp. Ivan  Jelavić pita  kome plaća ide gore, a kome dolje ? 

Pročelnica JUO Općine Muć  kaže da višoj stručnoj spremi ide gore, a ostalima dolje . Nakon 

provedene rasprave  sa 9 glasova „za“, 2 „protiv“ i  2 suzdržana glasa  donosi  se: 

 

O D L U K A 

o određivanju koeficijenata  za obračun plaća službenika i namještenika 

u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Muć 

 

1. Donosi se Odluka o određivanju koeficijenata  za obračun plaća službenika i namještenika 

u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Muć, a temeljem odredbe 

članka 16. Zakona o plaćama u  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

Novine br. 28/10) . i  to kako slijedi: 
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- Pročelnik JUO Općine Muć     1,746 

- Viši referent za računovodstveno-financijske poslove  1,164 

- Referent za komunalne prihode     0,854 

- Administrativni referent      0,854 

- Komunalni redar       0,854 

- Komunalni djelatnik-vozač     0,824 

- Komunalni djelatnik      0,776 

2. Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku Općine 

Muć“, a primjenjuje se od 01. travnja 2016. godine, počevši sa plaćom za mjesec travanj 

2016. godine,  a koja će biti isplaćena u mjesecu svibnju 2016. godine. 

 

Ad.7. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je  pročelnik JUO Općine Muć Kristina Dragin Jelić i 

načelnik općine Muć gosp. Filip Stupalo koji su upoznali nazočne  o preporukama Državnog ureda za 

reviziju, Područni ured Split   od 15. siječnja 2016. godine  gdje predlažu za stanove koji se bespravno 

koriste  da se  poduzmu  mjere rješavanja pravnog statusa ili iseljenje korisnika iz stanova. Načelnik 

kaže da u zgradi postoji 6 stanova, od čega su četiri dana na korištenje  deficitarnim kadrovima, a dva 

su socijalna stana.  Veličina stanova je cca 55-60 m2. Procijenjena vrijednost stanova po m2 je cca 

3.000,00 kuna.  Gosp. Ivan Jelavić je mišljenja da se ne bi trebali dvoumiti oko ljudi koji žive u 

stanovima a imaju svoje nekretnine te je mišljenja da su vijećnici stavljeni u nezavidnu situaciju. 

Načelnik kaže da mi ne možemo ulaziti i rješavati stan po stan već sve riješiti kao cjelinu i donijeti 

zajednički  stav i zaključak za sve. Gosp. Kapitanović  je mišljenja da bi stanove trebalo prodati i kaže 

da je to nešto o čemu općina nije vodila računa godinama.  Načelnik kaže da je ondašnji sistem dao 

stanove školi, pošti, domu zdravlja jer su to bila deficitarna zanimanja  te mi sada ne možemo ulaziti u 

prošlost i kriterije po kojima su se davali stanovi. Gosp. Marko Piplica predlaže da se stanovi daju u 

najam na 2 godine te da se u tom vremenu pokrene postupak prodaje stanova. Gđa. Ankica Krolo kaže 

da su stanovi dobiveni po službenoj dužnosti, te da se mi ne bi trebali  miješati tko je dobio stan i po 

kojim uvjetima. Mišljenja je da  se ne gleda tko što ima jer je to čovjek stekao svojim radom a isto 

tako je mogao propiti i prokockati  i ne imati ništa. Gosp. Zlatko Stupalo predlaže da se promjene 

kriteriji za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Muć na način da ukoliko se utvrdi da netko 

nema pravo na stan da se da prednost branitelju, te ukoliko  bi se prijavilo više branitelja prednost bi 

dao onome koji ima više godina braniteljskog staža. Gosp. Jelavić je mišljenja da treba napraviti 

simulaciju, te da svi mogu sudjelovati a ne da branitelji imaju prednost pored sviju. Također je pitao 

da li navedena zgrada ima upravitelja i da li stanari plaćaju pričuvu. Načelnik kaže da zgrada nema 

upravitelja, vlasnik zgrade je Općina Muć i ona je prije par godina stavljala fasadu i bojala zgradu. 

Gosp. Jelavić kaže da zgrada mora imati upravitelja i ukoliko se bilo što dogodi bilo kakav kvar plaća 

vlasnik zgrade a to je Općina Muć. Gđa. Ankica Krolo predlaže da najam stanova bude 5 kn po m2.  

Gosp. Jure Kapitanović je mišljenja da vijeće treba utvrditi tko ima pravo na stan a tko nema. Kaže da 

je licemjerno nekome ponuditi stan tko ima kuću. Kaže da to sve treba raščlaniti i dati samo onima 

koji imaju pravo. Gosp. Marko Piplica je mišljenja da ne bi trebali ulaziti u to tko je i zašto ušao u stan 

jer svi oni su dobili neki dokument na osnovu čega žive u navedenim stanovima. Nakon provedene 

rasprave  jednoglasno se donosi: 

 

O D L U K A 

o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Muć 

 

1. Donosi se Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Muć  na način da se  

članak 3.  mijenja te glasi: 

1.1.Ukoliko više Podnositelja ima isti broj bodova, prednost se daje Podnositelju sa 

statusom branitelja Domovinskog rata. 
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1.2.Ukoliko i po osnovi iz stavka 1. ovog članka više Podnositelja ima isti broj bodova, 

prednost se daje Podnositelju koji ima veći broj bodova po osnovi prebivanja na području 

Općine Muć. 

1.3. Ukoliko i po osnovi i stavka 2. ovog članka više Podnositelja ima isti broj bodova, 

prednost se daje podnositelju koji ima veći broj bodova po osnovi broja članova 

obiteljskog domaćinstva. 

2. Ova Odluka  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 Kristina Dragin Jelić 

koja je upoznala nazočne sa obvezom donošenja Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu 

stanova u vlasništvu Općine Muć. Nakon provedene rasprave  jednoglasno se donosi: 

 

O D L U K A 

o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stanova 

u vlasništvu Općine Muć 

 

1. U Povjerenstvo za dodjelu stanova u vlasništvu Općine Muć imenuju se slijedeći članovi: 

- Ankica Krolo   predsjednik povjerenstva 

- Martina Mravak  član 

- Duje Elez   član 

- Stipe Sarić  član 

- Marko Piplica   član 

2. Ova Odluka  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 Kristina Dragin Jelić 

koja je upoznala nazočne sa obvezom donošenja Odluke o visini najamnine pri davanju stanova u 

vlasništvu Općine Muć u najam.  Gđa. Ankica Krolo predlaže da najamnina bude 5 kn/m2. Nakon 

provedene rasprave  jednoglasno se donosi: 

 

O D L U K A 

o visini najamnine pri davanju stanova u  

vlasništvu Općine Muć u najam 

 

1. Visina mjesečne najamnine koja se plaća pri davanju stanova u vlasništvu Općine Muć u 

najam iznosi 5,00 kuna po metru kvadratnom stambenog prostora. 

2. Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku Općine 

Muć“. 

 

Ad.10. 

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

upoznao nazočne  sa prijedlogom Grada Splita a vezano za reguliranje obvezno pravnih odnosa s 

društvom A-Cosmos d.d. i gosp. Željkom Lubinom a po pravomoćnoj presudi Trgovačkog suda u 

Splitu, te po presudi Visokog trgovačkog suda RH.  Grad Split će podmiriti dugovanje, a Promet d.o.o. 

će prenijeti pravo vlasništva na svim nekretninama u Hercegovačkoj i Sukoišanskoj ulici na Grad 

Split. Načelnik kaže da Općinu Muć ovo neće ništa koštati. Gosp. Jure Kapitanović  pita može li se 

Općini kompenzirati za autobuse budući da je kupljeno više autobusa  a sada su ukinute četiri linije za 

Ogorje tj. od šest linija su ostale samo dvije. Načelnik kaže da se ne može dovesti u isti kontekst 

ukidanje linija  i autobuse.  



-7- 

 

 

Gosp. Željko Vrdoljak pita  koliki je dug sada prema Promet-u budući da je načelnik rekao da 

će isti biti podmiren 01.01.2016. godine, te na koji je način podmiren dug da li  dizanjem kredita ? 

Načelnik kaže da je dug  sada oko 80.000,00 kuna, a ostatak je podmiren dizanjem kredita. 

Nakon provedene rasprave sa 9 glasova „za“, 2 „protiv“ i 2 „suzdržana“ glasa donosi se slijedeći: 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

u svezi reguliranja obvezno pravnih odnosa Grada Splita 

s društvom A-Cosmos d.d. Ljubljna i gosp. Željkom Lubina,  

a po pravomoćnoj presudi Trgovačkog suda u Splitu 

 

1. Daje se suglasnost na Prijedlog Grada Splita, a vezano za reguliranje obvezno pravnih 

odnosa s društvom A-Cosmos d.d. Ljubljana i gosp. Željkom Lubina a po pravomoćnoj 

presudi Trgovačkog suda u Splitu pod poslovnim brojem: P-1456/11 na način da će Grad 

Split podmiriti dugovanje, a Promet d.o.o. će prenijeti pravo vlasništva na svim 

nekretninama u Hercegovačkoj i Sukoišanskoj ulici na Grad Split. 

2. Ova Odluka  stupa na snagu  danom donošenja, a objavit će se  u  „Službenom glasniku 

Općine Muć“. 

 

 

 

 

 

Budući da su sve točke dnevnog reda iscrpljene, predsjedavajući zaključuje sjednicu 

općinskog vijeća u 18,45 sati. 

 

 
 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: 

    Mara Raić 

 

 
Predsjednik općinskog vijeća 

                       Općine Muć 

 

       _________________________ 

                Ante Jeličić 


