
 
 

 

    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: 021-05/18-01/03 

Urbroj: 2180/02-01-18-2 

Donji Muć, 29. kolovoza 2018. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 
 Sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 29. kolovoza 2018. godine s 

početkom u 17,00 sati. 

 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Marko Piplica, Josipa Grubišić, Stipe Sarić, Ankica Krolo, Ivan Šolić, 

Ante Karin, Josip Granić, Ante Katić, Jelena Grgić, Ivan Karin, Zoran 

Stričević i Ante Jelavić-Šako 

 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Stipe Didić 

 

OSTALI NAZOČNI: Filip Stupalo- načelnik Općine Muć, Ana-Marija Jukić-zamjenica 

načelnika Općine Muć, Kristina Dragin-Jelić-pročelnik JUO Općine 

Muć  i Matija Duvnjak-viši ref.za.račun. fin. poslove 

 

 

Sjednicom predsjedava predsjednica Općinskog vijeća gđa. Jelena Grgić  te utvrđuje 

nazočnost potrebne većine vijećnika Općinskog vijeća Općine Muć za pravovaljano raspravljanje i 

odlučivanje. Nazočni minutom šutnje odaju počast poginulim u Domovinskom ratu. 

Predsjednica Općinskog vijeća predlaže dopune dnevnog reda točkama: „Prijedlog Odluke o 

izradi Urbanističkog plana uređenja 14 u naselju Donji Muć“; „Prijedlog Odluke o produljenju 

sklopljenih ugovora o najmu stanova u vlasništvu Općine Muć“; „Prijedlog Odluke o suglasnosti za 

provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija Društvenog doma-Multimedijalnog kulturnog centra u 

Donjem Muću“; „Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Vatrogasni dom 

Muć“ i  „Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Sanacija vodospreme 

„Bidnić“ na području Općine Muć“. 

 Gosp. Zoran Stričević predlaže dopunu dnevnog reda točkom: „Izgradnja mrtvačnice u mjestu 

Neorić“. Predsjednica Općinskog vijeća  predlaže da se o navedenoj  točki raspravlja  kroz  vijećnička 

pitanja, a ukoliko se želi raspravljati kroz točku dnevnog reda potrebno je pripremiti nekakvu 

dokumentaciju za jednu od sljedećih sjednica Općinskog vijeća. Gosp. Stričević se složio sa 

prijedlogom da se  o navedenoj točki raspravlja kroz vijećnička pitanja. 

 Nakon provedene rasprave predsjednica Općinskog vijeća predlaže dnevni red  sa dopunama, 

te se isti jednoglasno prihvaća i glasi: 
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D N E V N I   R E D 

 

 

- verifikacija zapisnika sa 2. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 

 

1. Vijećnička pitanja 

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za razdoblje od 01. siječnja 

2018. godine do 30. lipnja 2018. godine 

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

3. Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 30. 

lipnja 2018. godine 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Muć za 2018. godinu 

(izvjestitelj: načelnik Općine Muć i Matija Duvnjak-viši ref. za rač.fin.poslove) 

5. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Muć 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

6. Odluka o zabrani konzumiranja i posjedovanja alkoholnih pića na javnim površinama 

Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

7. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć)  

8. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 14 u naselju Donji Muć 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

9. Prijedlog Odluke o produljenju sklopljenih ugovora o najmu stanova u vlasništvu Općine 

Muć 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć ) 

10. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija 

Društvenog doma-Multimedijalnog kulturnog centra u Donjem Muću“ 

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

11. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Vatrogasni dom Muć“ 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć ) 

12. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Sanacija vodospreme 

„Bidnić“ na području Općine Muć“ 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć ) 

 

 

Jednoglasno se prihvaća  zapisnik sa  2. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć, te se prelazi 

na točke dnevnog reda. 

 

Ad.1. 

 

Vijećnička pitanja 

 

Gosp. Ante Karin pita  da li su u mjeru subvencije djece uključena djeca sa područja 

Gizdavca, a ako nisu zašto nisu  osim što ne polaze u školu na području općine Muć ? 

Načelnik kaže da Općina Muć subvencionira djecu koja pohađaju školu na području Općine 

Muć a ne djecu koja idu u druge škole. Kad bi subvencionirali djecu iz Gizdavca trebali bi i još 200 

djece čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine Muć a djeca  im idu u škole u  Split, Solin i 

Kaštela. Kaže da isključivo stimuliramo djecu koja su upisana u škole na području Općine Muć a ne 

roditelje. 
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Gosp. Ante Karin  kaže da su djeca iz Donjeg Postinja koja pohađaju školu u Donjem Muću 

ostala bez prijevoza te pita koji je razlog i jeli intervenirala općina ? 

Načelnik kaže da su djeca iz Donjeg Postinja uvijek pripadala OŠ Vrba, te ako roditelji ne žele 

da im djeca idu u navedenu školu dužni su sami osigurati prijevoz svojoj djeci do škole u koju žele da 

im pohađaju. Kaže da OŠ Kneza Branimira Muć ima osiguran prijevoz do Gornjeg Postinja te da je to 

isključivo stvar škola a općina nema veze sa tim. Gosp. Ante Karin kaže da je 7 godina to sve  

funkcioniralo  te su se djeca iz Donjeg Postinja  uredno prevozila,  te pita zašto sada ne? Gđa. Ankica 

Krolo kaže da su djeca ostala bez prijevoza zbog bune  roditelja iz Ramljana jer su tražili da i po 

njihovu djecu dolazi autobus. Kaže da su se ravnatelji sastali sa Županom  te je stav ravnatelja da se 

djeca ne skupljaju u Donjem Postinju već u Gornjem Postinju  čije područje pripada matičnoj školi u 

Donjem Muću. Kaže da su razrednici roditelje o svemu obavijestili. 

Gosp. Ivana Karin  pita za vrtić u Neoriću ? 

Načelnik kaže da je dobivena uporabna dozvola, te bi vrtić trebao početi raditi 10. 09. 2018. 

godine uz uvjet da bude gotovo igralište i dođe oprema iz Njemačke. Kaže da su pljuštale prijave da 

vrtić nema crnu jamu te se sve radilo da ne bude gotov ali ipak je sve obavljeno. Kaže da je obnovljen 

vrtić i u Donjem Muću. 

Gosp. Stipe Sarić  pita koliko je koštao vrtić ? Načelnik kaže da se vrtić počeo graditi unazad 

10-12 godine i da je u njega uloženo  cca 2.000.000,00 - 3. 000.000,00 kuna. Vrtić je građen 

sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Općine Muć. 

Gosp. Ivan Šolić pozdravlja odluku o skorom otvaranju vrtića te kaže da su neki od nas trebali 

ici u navedeni vrtić  s obzirom koliko je dugo trajala izgradnja. Također kaže da je u Izmjenama i 

dopunama Proračuna Općine Muć predviđena nabava osobnog automobila te pita zašto je našoj općini 

potreban osobni automobil ? Ujedno  pita i članove HČSP-a  dali će podržati nabavu osobnog 

automobila ? Predsjednica vijeća kaže da  vijećnička pitanja mogu biti postavljana načelniku  i 

predsjedniku vijeća a ne i vijećnicima. Načelnik kaže da je službeno vozilo Općine Muć prešlo cca 

500.00 kilometara te je došlo do krajnje granice iskoristivosti. Kaže da smo nedavno za njegov 

popravak platili 30.000,00 kuna, te da smo planirali nabavku ali da ga ne moramo kupovati. Kaže da 

susjedne općine Klis i Dugopolje nemaju službeno vozilo već koriste svoje privatno vozilo  za 

službene potrebe te naplaćuju 2,00 kn po prijeđenom kilometru. Kaže da bi i ona tako mogao kupiti 

auto i sa navedenim sredstvima po prijeđenom kilometru vraćati kredit. 

 Gosp. Zoran Stričević pita kakav je stav načelnika u svezi izgradnje mrtvačnice  tj. prostorije 

za ispraćaj pokojnika u Neoriću? Načelnik kaže da bi trebalo izgraditi nekakve tipske objekte koji bi 

bili isti za sva groblja. Što se tiče groblja Neorić kaže da ne zna dali su ljudi voljni mijenjati običaje 

pošto je groblje i mrtvačnica u Neoriću udaljeno 500 metara od crkve. Kaže da će se u Proračunu za 

2019. godinu predvidjeti nekakva sredstva . 

 

 

AD.2. 

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

Matija Duvnjak  koji su  upoznali nazočne  sa Polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna 

Općine Muć za 2018. godinu. Načelnik kaže da  zbog rušenja vijeća mnogi projekti nisu napravljeni 

koji su se mogli napraviti jer se u prethodnom razdoblju  do  izbora ništa nije moglo raditi. Gosp. 

Zoran Stričević kaže da se zna tko je kriv za rušenje vijeća te da oporba jednako voli općinu kao i 

vladajući te da je njima prioritet  više za zajednicu a ne za pojedince kojima se grade oputine i sl.. 

Načelnik kaže  da dok je on i njegovi na vlasti da će održavati svoje prioritete. Gosp. Ivan Šolić je 

mišljenja da se na sjednicama vijeća ne bi trebale koristiti grube riječi i uvrede. Načelnik kaže da se 

slaže ali da bi se isto trebali ponašati  u svim segmentima društva i izvan općine. Nakon provedene 

rasprave sa 7 glasova „za“ i 5 „protiv“ usvaja  se: 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  

Općine Muć za 2018. godinu 
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1. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2018. godinu. 

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

2018. godinu. 

3. Usvaja se Polugodišnji izvještaj  o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u Općini Muć za 2018. godinu. 

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

komunalne infrastrukture u Općini Muć za 2018. godinu. 

5. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o  izvršenju Programa socijalnih potreba na području 

Općine Muć u 2018. godini. 

6. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju plana  Programa  javnih potreba u  športu, 

kulturi i religiji Općine Muć u 2018. godini. 

7. Usvaja se Polugodišnji Izvještaj o  izvršenju Programa  javnih potreba u predškolskom 

odgoju, školskom  i visokom obrazovanju Općine Muć u 2018. godini. 

8. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2018. godinu. 

9. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju programa korištenja sredstava ostvarenih 

prihoda od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2018. godini. 

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

eksploataciju mineralnih sirovina u 2018. godini. 

11. Ovaj Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2018. 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 koji je 

upoznao nazočne o svom Izvješću o radu za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 30. lipnja 2018. 

godine. Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja: 

 

Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 

01.siječnja 2018. godine do 30. lipnja 2018. godine 

 

1. Usvaja se Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine 

do 30. lipnja 2018. 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  i gđa. 

Matija Duvnjak  koji su  upoznali nazočne sa prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Općine Muć za 

2018. godinu. Kaže da općina ne mora nabavljati auto ali da ovo može ostati na cesti svakog trenutka. 

Načelnik kaže da su također predviđena sredstva za sufinanciranje pokaznih karata redovnim 

studentima sa područja Općine Muć. Naime od 01. 10. 2018. godine svi studenti će plaćati 100,00 

kuna Promet-u d.o.o. Split a Općina Muć će plaćati razliku. Nakon provedene rasprave sa 10 glasova 

„za“  i 2 „suzdržana“ glasa donosi se: 

 

I. Izmjena i dopuna Proračun Općine Muć za 2018. godinu 

 

1. Donosi se I. Izmjena i dopuna Proračun općine Muć za 2018. godinu u iznosu od  

14.095.437,00 kuna. 

2. Donosi se I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Muć za 2018. godinu. 
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3. Donosi se I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Muć za 2018. godinu. 

4. Donosi se  I. Izmjena i dopuna Programa održavanja  komunalne infrastrukture u 

Općini Muć za 2018. godinu. 

5. Donosi se  I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, 

školskom i visokom  obrazovanju Općine Muć u 2018. godini. 

6. Donosi se I  Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba na području Općine Muć u 

2018. godini. 

7. Ove I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Muć za 2018. godinu, te Programi koji su 

sastavni dio Proračuna  stupaju na snagu osmog  dana od dana objave u «Službenom 

glasniku Općine Muć». 

 

Ad.5. 

 Izvjestiteljica  po ovoj točki dnevnog reda je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Muć  gđa. Kristina Dragin Jelić koja je upoznala nazočne sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana 

uređenja Općine Muć. Kaže da su ovo III. Izmjene i dopune Prostornog plana, te da su iste  potrebne 

zbog  gradnje novih građevina, rekonstrukcije ili zamjene postojećih te zbog legalizacije objekata jer 

je sve legalizirane objekte potrebno  uvrstiti u građevinsko područje. Nakon provedene rasprave sa 10 

glasova „za“ i 2 „suzdržana“ glasa  donosi se: 

 

ODLUKA 

o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Muć 

 

1. Donosi se Odluka o  Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Muć. 

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

Muć“. 

 

Ad.6. 

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

upoznao nazočne sa prijedlogom Odluke o zabrani konzumiranja alkoholnih pića na javnim 

površinama Općine Muć. Kaže da ga moli ravnateljica OŠ u Neoriću, svećenik a sada i vrtić da se 

nešto poduzme jer lokalni pijanci cijeli dan od 07-21 sat stoje ispred dućana i piju. Kaže da nema ništa 

protiv da ljudi  stanu, razgovaraju i popiju 1-2 pića i idu kući ali ovo se pretvorilo u nemoguće. Kaže 

da nemamo komunalnog redara  jer neće nitko da se kači i provodi te mjera ali da neće ti ljudi  biti 

centar sela.  Gosp. Ivan Šolić kaže da ovdje svi razmišljamo isto, te pita što će se promijeniti nakon što 

donesemo odluku? Kaže da je mentalitet  tih ljudi takav te da je odluka dobra  ali kako će izgledati u 

praksi? Načelnik kaže da je Odluka osnova da komunalni redar može djelovati. Kaže da će Odluku 

zalijepiti  po dućanima pa ćemo postepeno sve provoditi i maknuti  te ljude zbog  vrtića, crkve i škole 

u suradnji sa komunalnim redarom i  policijom. Gosp. Zoran Stričević pita može li  se komunalni 

redar naći iz druge općine te da ne mora  biti sa našeg područja ako se već ne može naći. Mišljenja je 

da bi mu  možda  bilo lakše pošto ne poznaje ljude. Načelnik kaže da nije lako naći osobu za 

komunalnog redara jer je to prvi čovjek odmah iza načelnika. Kaže da može bilo tko od vijećnika dati 

prijedlog za bilo koga. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

ODLUKA 

o zabrani konzumiranja i posjedovanja alkoholnih pića 

na javnim površinama Općine Muć 

 

 

1. Donosi se Odluka o zabrani konzumiranja i posjedovanja alkoholnih pića na javnim 

površinama Općine Muć. 

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

Muć“. 
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Ad.7. 

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

upoznao nazočne sa prijedlogom Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Kaže da je Općina Muć od 

početka godine potrošila cca 50.000,00 kuna za zbrinjavanje napuštenih pasa na našem području.  

Pročelnica JUO Općine Muć gđa. Kristina Dragin Jelić kaže da je navedena Odluka rađena po zakonu 

te da Općina Muć ima sklopljen ugovor za zbrinjavanje životinja sa skloništem NO Kill - Animalis 

Centrum d.o.o. Split . Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

 

ODLUKU 

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim  

i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

 

 

1. Donosi se Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. 

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

Muć“. 

 

Ad.8. 

Izvjestiteljica  po ovoj točki dnevnog reda je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Muć  gđa. Kristina Dragin Jelić koja je upoznala nazočne sa prijedlogom Odluke o izradi 

Urbanističkog plana uređenja 14 u naselju Donji Muć. U području obuhvata UPU-a smješteni su 

brojni javni sadržaji središnjeg naselja Donji Muć (osnovna škola, sjedište Općine, društveni dom i sl.) 

ali im nedostaje javni prostor koji će im omogućiti kvalitetnije okruženje. U obuhvatu izrade plana će 

se predvidjeti i lokacija izgradnje novog vatrogasnog doma. Nakon provedene rasprave sa 10 glasova 

„za“  i 2 „suzdržana“ glasa donosi se: 

 

ODLUKA 

o izradi Urbanističkog plana uređenja 14 u naselju Donji Muć 

 

 

1. Donosi se Odluka  o izradi Urbanističkog plana uređenja 14 u naselju Donji Muć 

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

Muć“. 

 

Ad.9. 

 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda je pročelnica JUO Općine Muć gđa. Kristina Dragin 

Jelić koja je upoznala nazočne s prijedlogom Odluke o produljenju sklopljenih ugovora o najmu 

stanova u vlasništvu Općine Muć. Budući da su ugovori sa najmoprimcima sklopljeni na rok od dvije 

godine a elaborat etažiranja stanova je pri samom kraju potrebno je produžiti rok da bi dobili vrijeme 

za prodaju i otkup  tih stanova. Načelnik kaže da stanove u stambenoj zgradi u Donjem Muću  ljudi 

koriste 30-40 godine  a iste su dobili kao zaposlenici škole, ambulante, Metind-a  i sl., te će se istima 

ponuditi otkup i prodaja tih stanova. Stanovi koji se ne otkupe idu na tržište i prodaju se. Nakon 

provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

ODLUKA 

o produljenju sklopljenih ugovora o najmu stanova 

u vlasništvu Općine Muć 
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1. Donosi se Odluka o produljenju sklopljenih ugovora o najmu stanova u vlasništvu Općine 

Muć a nalaze se na adresi Donji Muć 175, Donji Muć na vrijeme do 30.11.2018. godine. 

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

Općine Muć“. 

 

 

Ad.10. 

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

izvijestio nazočne da Općina Muć ima spremljenu dokumentaciju za prijavu  projekta „Rekonstrukcija 

društvenog doma-Multimedijalnog kulturnog centra u Donjem Muću“ unutar mjere 7.4.1. Kaže da 

općinsko vijeće treba dati suglasnost da bi mogli prijaviti navedeni projekt. Nakon provedene rasprave  

sa 10 glasova „za“  i 2“suzdržana „ glasa donosi se:  

 

 

 

ODLUKA 

o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija Društvenog doma 

-Multimedijalnog kulturnog centra u Donjem Muću“ 

 

 

1. Daje se suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija Društvenog doma-

Multimedijalnog kulturnog centra u Donjem Muću“. 

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

Općine Muć“. 

 

 

Ad.11. 

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

upoznao nazočne sa prijedlogom Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Vatrogasni 

dom Muć“. Kaže da Općinsko vijeće treba dati suglasnost DVD-u Muć da bi se mogli prijaviti projekt 

izgradnje vatrogasnog doma u Donjem Muću. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

 

ODLUKA 

o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Vatrogasni dom Muć“ 

 

 

1. Daje se suglasnost  Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Muć za provedbu ulaganja u 

projekt „Vatrogasni dom Muć“. 

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

Općine Muć“. 

 

Ad.12.  

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

upoznao nazočne sa prijedlogom Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Sanacija 

vodospreme „Bidnić“ na području Općine Muć. Kaže da Općinsko vijeće treba dati suglasnost 

Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. Split da bi mogli prijaviti projekt. Nakon provedene rasprave 

jednoglasno se donosi: 
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ODLUKA 

o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Sanacija vodospreme 

„Bidnić“ na području Općine Muć“ 

 

1. Daje se suglasnost komunalnom poduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split za provedbu 

ulaganja na području Općine Muć za projekt „Sanacija vodospreme „Bidnić“, a u svrhu 

prijave ulaganja na natječaj unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 

područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., 

odnosno Podmjeru 7.2.1. - „Ulaganja i građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i 

pročišćavanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 

2014.-2020.  

2. Podnositelj zahtjeva za potporu i korisnik potpore biti će Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split. 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se 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: 

 

    Mara Raić 

 

Predsjednica općinskog vijeća 

                        Općine Muć 

 

       _________________________ 

                Jelena Grgić 

 
 


