
 
 

 

    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: 021-05/18-01/04 
Urbroj: 2180/02-01-18-2 
Donji Muć, 21. studenog 2018. godine 
 

 

 

Z A P I S N I K 

 
 
 Sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 21. studenog 2018. godine s 

početkom u 17,00 sati. 
 

 

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

Ante Karin, Stipe Didić , Josip Granić, Ante Katić, Jelena Grgić, Ivan 

Karin, Zoran Stričević i Ante Jelavić-Šako 
 

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

načelnika Općine Muć 
 

 

Sjednicom predsjedava predsjednica Općinskog vijeća gđa. Jelena Grgić  te utvrđuje 

nazočnost svih vijećnika Općinskog vijeća Općine Muć. Nazočni minutom šutnje odaju počast 

poginulim u Domovinskom ratu. Nakon minute šutnje predsjednica Općinskog vijeća poziva  nazočne 

da se pomole. Nakon molitve predsjednica predlaže dopunu dnevnog reda točkom: „Prijedlog Odluke 

o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog 

otpada“,  te  predlaže da 10. točku dnevnog reda „Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u k.o. 

Gizdavac „ stavimo kao 2. točku dnevnog reda iz razloga što je gosp. Tomislav Krolo zatražio da 

prisustvuje sjednici Općinskog vijeća kada se bude raspravljalo o navedenoj točki dnevnog reda. Pošto 

je gosp. Tomislav Krolo već stigao moli da  navedenu točku dnevnog reda  uvrstimo odmah  iza 

vijećničkih pitanja. 
 Nakon provedene rasprave predsjednica Općinskog vijeća predlaže dnevni red  sa predloženim 

dopunama, te se isti jednoglasno prihvaća i glasi: 
 

 

D N E V N I   R E D 
 

- verifikacija zapisnika sa 3.sjednice općinskog vijeća Općine Muć 
 

1. Vijećnička pitanja 
2. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u k.o. Gizdavac 

(Izvjestitelj: načelnik) 
3. Druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Muć za 2018. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik ) 
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4. Prijedlog Proračuna Općine Muć za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu 
(Izvjestitelj: načelnik ) 

5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Muć za 2019. godinu 
(Izvjestitelj: načelnik) 

6. Prijedlog plana mjera za pokriće manjka prihoda 
(Izvjestitelj: načelnik) 

7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova 

općinskog vijeća izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2019. 

godinu 
(Izvjestitelj: načelnik) 

8. Prijedlog Odluke o osnivanju komunalnog  poduzeća Općine Muć 
(Izvjestitelj: načelnik) 

9. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz 

Proračuna Općine Muć za gosp. Antu Karina 
(Izvjestitelj: načelnik) 

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

Muć 
(Izvjestitelj: načelnik) 

11. Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje odbačenog otpada 
(Izvjestitelj: načelnik) 

 

 

Jednoglasno se prihvaća  zapisnik sa  3. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć, te se prelazi 

na točke dnevnog reda. 
 

Ad.1. 
 

Vijećnička pitanja 
 

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja od strane vijećnika  općinskog vijeća 

Općine Muć. 
 

AD.2. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo  koji je 

upoznao nazočne s prijedlogom odluke o prodaji nekretnina u Gizdavcu. Kaže da je gosp. Tomislav 

Krolo podnio zahtjev prije 2-3 godine za kupnju zemlje u Gizdavcu ali mu je cijena od 40,00 kn bila 

velika pa od toga nije bilo ništa. Porezna uprava  Solin je procijenila zemljište po toj cijeni i mi sa tim 

nemamo ništa. U međuvremenu je dolazilo više obitelji koje su bile zainteresirane  pa odustajale. 

Gosp. Krolo je ponovno podnio zahtjev u 3 mjesecu 2018. godine za kupnju 2 000 m2. Kada bi se 

gosp. Kroli prodale ove čestice kako on traži  zatvorio bi Općini Muć mogućnost prodaje  ostalih 

čestica. Načelnik kaže da je kroz 8 mjesec 2018. godine poslalo  još nekoliko obitelji zahtjev  za 

kupnju zemljišta u Gizdavcu  te predlaže  da se raspiše natječaj za prodaju zemljišta, a čije će to biti to 

je njihova stvar. Kaže da je gosp. Krolo obilazio vijećnike i  vršio pritisak ali Općini Muć nitko neće 

uvjetovati prodaju svoga zemljišta. Predlaže da se kuverte  otvaraju na sjednici vijeća te  da bude sve 

transparentno mada postoji Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju nekretnina . Gosp. Krolo 

kaže da se slaže da se kuverte otvaraju na sjednici vijeća, a sa svim ostalim se u većini ne slaže. Kaže 

da mu je rečeno kada je kupovao zemlju u tom dijelu da se makne 100 metara od ceste a sada se može 

graditi uz cestu, te da ga je to zateklo. Također kaže načelniku da treba imati komunikaciju sa 

strankama  a ne da se ne javlja pa ne bi do ovoga ničega ni došlo. Nakon provedene rasprave 

jednoglasno se donosi: 
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ODLUKA 
o prodaji nekretnine u k.o. Gizdavac 

 

1. Donosi se Odluka o prodaji nekretnine označene kao čest. zem. 1548/1 k.o. Gizdavac i to: 
- skica A dio čest. zem. 1548/1 površine  cca 5 600 m2  

- skica B dio čest. zem. 1548/1 površine  cca 2 900 m2 

Određuje se prodaja dijela čest. zem. 1548/1 k.o. Gizdavac u površini do ukupno cca 8 500 m2 

s početnom cijenom od 40,00 kuna po metru kvadratnom. 
2. Ovlašćuje se Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine 

Muć da raspiše i provede natječaj za prodaju nekretnine opisane u članku 1. ove Odluke. 
Ovlašćuje se Povjerenstvo iz stavka 1. da temeljem sačinjenog Zapisnika o provedenom 

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

ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem.  
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.  
3. Ova Odluka 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 prijedlogom II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Muć za 2018. godinu.  
Gosp. Zoran Stričević pita kada će biti isplaćeno  10.000,00 kuna za sport ? Načelnik kaže da će  biti  

isplaćeno  te da ima zahtjev za isplatu sredstava. Gosp. Ivan Šolić pita zašto smo smanjili stavku za 

stipendije i školarine za 10.000,000 kuna umjesto da ih podignemo ? Načelnik kaže da je to samo 

iznos isplate stipendije za 10 i 11 mjesec 2018. godine a u proračunu za 2019. godinu predviđena su 

sredstva za isplatu 12 mjeseca 2018. i ostalih mjeseci u 2019. godini. Nakon provedene rasprave sa 10 

glasova „za“ i 3 „suzdržana“ glasa  donosi se: 
 

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

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

12.544.790,00 kuna. 
2. Donosi se II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Muć za 2018. 

godinu. 
3. Donosi se II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Muć za 2018. godinu. 
4. Donosi se II. Izmjena i dopuna Programa održavanja  komunalne infrastrukture u 

Općini Muć za 2018. godinu. 
5. Donosi se II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, 

školskom i visokom  obrazovanju Općine Muć u 2018. godini. 
6. Donosi se II  Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba na području Općine Muć 

u 2018. godini. 
7. Ove II. 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.4. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo  koji je  

upoznao  nazočne  sa  prijedlogom Proračuna Općine Muć za 2019. godinu sa projekcijama za 2020.  i 

2021. godinu. Kaže da imamo u planu subvencionirati boravak djece u vrtiću, te da ima oko 50 djece  

u dva vrtića a roditelji plaćaju oko 600,00 kuna. Rebalansom proračuna predvidjeli bi plaćanje oko 



 
-4- 

 
300,00 kuna  po svakom djetetu. Kaže da bi to bilo uredu jer subvencioniramo plaćanje pokaznih 

karata za učenike i studente pa da se pomogne i roditeljima čija djeca idu u vrtić.  
Kaže da imamo u planu asfaltiranje Suove samo bi se trebali dogovoriti sa Hrvatskim šumama da 

naprave neki drugi put jer  bi ovaj  uništili sa svojom mehanizacijom. Što se tiče nogostupa kroz Donji 

Muć ,Općina Muć je napravila  svoj dio a ostatak će raditi Hrvatske ceste Zagreb kada provedu 

proceduru natječaja. Gđa. Ankica Krolo pita ima li se u planu nastavak gradnje nogostupa prema 

Gornjem Muću ? Načelnik kaže da projekt postaji.  Gosp. Zoran Stričević pita ima li se u planu graditi 

nogostupi za ostala mjesta ? Načelnik kaže da je ovo ipak državna prometnica i najprioritetnija je jer 

se tu učestalo događaju teške nesreće, a tu je škola, ambulanta i središte općine. Što se tiče gradnje 

nogostupa u ostalim mjestima za sada nisu u planu. Dio vijećnika je pitao za nogostup u Neoriću jer je 

tu škola, vrtić i sl. Načelnik kaže da postoji plan ali je teško izvediv jer da bi se napravio nogostup 

trebalo bi srušiti zid groblja.  Gosp. Zoran Stričević pita može li se napraviti čekaonica u Sutini da 

ljudi ne kisnu? Načelnik kaže da to nije neki problem i da nisu neke investicije te  da će se riješiti. 

Također će se riješiti i čekaonice kroz Donji Muć i obilježiti autobusna stajališta na cesti. Nakon 

provedene rasprave sa s 10 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ glasa  donosi se: 
 

Proračun Općine Muć za 2019. godinu 
sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu 

 

1. Donosi se Proračun općine Muć za 2019. godinu u iznosu od  15.331.850,00 kuna  sa 

projekcijama za 2020. i  2021. godinu. 
2. Donosi se Plan razvojnih programa Općine Muć za razdoblje 2019. godine sa 

projekcijama za 2020.  i 2021. godinu. 
3. Donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Muć 

za 2019. godinu. 
4. Donosi se Program održavanja  komunalne infrastrukture u Općini Muć za 2019. 

godinu. 
5. Donosi se Program socijalnih potreba na području Općine Muć u 2019. godini. 
6. Donosi se Program javnih potreba u športu, kulturi i religiji Općine Muć u 2019. 

godini. 
7. Donosi se Program javnih potreba u predškolskom odgoju, školskom i visokom  

obrazovanju Općine Muć u 2019. godini. 
8. Donosi se Program korištenja sredstava ostvarenih prihoda od naknada za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u 2019. godini. 
9. Donosi se Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu. 
10. Donosi se Program utroška sredstava naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 

2019. godini. 
11. Ovaj Proračun Općine Muć za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu, 

te Programima koji su sastavni dio Proračuna  stupaju 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 s obvezom donošenja Odluke o izvršavanju Proračuna općine Muć za 2019.godinu. 

Ona je sastavni dio proračuna i donosi se svake godine priliko usvajanja proračuna. Nakon provedene 

rasprave sa 10 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ glasa  donosi se: 
 

ODLUKA 
o izvršavanju Proračuna Općine Muć za 2019. godinu 

 

1. Donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Muć za 2019. godinu. 



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

Muć“. 
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Ad.6. 
 Izvjestitelj  po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć  gosp. Filip Stupalo  koji je 

upoznao  nazočne s Planom mjera za pokriće manjka prihoda. Nakon provedene rasprave sa 10 

glasova „za“ i 3 „suzdržana“ glasa usvaja se: 
 

Plana mjera za pokriće manjka prihoda  
 

1. Usvaja se Plan mjera za pokriće manjka prihoda. 
2. Ovaj Plan mjera za pokriće manjka prihoda  stupa na snagu osmog dana od dana objave  u 

„Službenom glasniku Općine Muć“. 
 

Ad.7. 
 Izvjestitelj  po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć  gosp. Filip Stupalo koji je 

upoznao  nazočne sa  prijedlogom Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i 

članova Općinskog vijeća izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2019. 

godinu. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
 

ODLUKA 
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća  
izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2019. godinu 

 

1. Donosi se Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova 

Općinskog vijeća izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2019. 

godinu. 
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 načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo koji je 

upoznao nazočne sa prijedlogom Odluke o osnivanju komunalnog poduzeća. Kaže da Općina Muć od 

Nove godine ne može više sakupljati smeće na ovaj način. Do sada smo imali Komunalni pogon ali on 

više to ne može obavljati. Kaže da je razgovarao sa Čistoćom Split da oni preuzmu prikupljanje smeća 

kao i sa privatnim firmama ali nitko nema interes. Oni bi čistili i sakupljali samo uz državnu 

prometnicu. Kaže da po nalogu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Inspektorice zaštite okoliša  

moramo osnovati komunalno poduzeće ili Javnu ustanovu. Komunalno poduzeće je jednostavniji oblik 

za osnivanja nego Javna ustanova. Kaže da kamo sreće  da ojačamo te da komunalno poduzeće radi i 

druge poslove  kao što je košenja trave, održavanja groblja, ukopi i sl. Kaže da će se cijena smeća 

morati povećati te da ne može ostati na 10,00 kuna. Zvao je i susjedne općine i u njih se kreće cijena 

oko 50,00 kuna. Kaže da osnivamo komunalno poduzeće isključivo da možemo nastaviti sakupljati 

smeće. Gosp. Ivan Karin pita kao će se zvati poduzeće ? Načelnik kaže da će vijeće donijeti odluku o 

nazivu  poduzeća. Gosp. Zoran Stričević pita kakva će biti struktura zaposlenih ? Načelnik kaže da 

treba vidjeti može li pročelnik biti 4 sata u komunalnom poduzeću a ostatak u Općini, kao i ostali 

djelatnici. Ukoliko to bude moguće neće biti zapošljavanja  veće će se poslovi rasporediti. Načelnik 

kaže da je ovo trebalo napraviti prije 5-6 mjeseci ali kasnimo.  Što se tiče naziva komunalnog 

poduzeća dio vijećnika predlaže da se  Komunalno poduzeće zove „Svilaja“  a dio vijećnika „Moseć“. 

Nakon provedenog glasanja za naziv Komunalnog poduzeća „Svilaja“ bilo je 9 vijećnika, a za naziv 

Komunalnog poduzeća „Moseć“ bila su 4 vijećnika. Nakon provedene rasprave predsjednica stavlja 

Odluku o osnivanju Komunalnog poduzeća na glasanje, te se jednoglasno donosi: 
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ODLUKA 
o osnivanju  trgovačkog društva za  

obavljanje komunalnih djelatnosti 
 

1. Donosi se Odluka  o osnivanju  Trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti. 
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u  „Službenom glasniku 

Općine Muć“. 
 

Ad.9. 
 Izvjestitelj  po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo koji je 

upoznao nazočne sa prijedlogom Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje  
financiranje iz proračuna Općine Muć. Kaže da nije zato da se ljude kažnjava ali jednostavno moramo 

postupiti po dopisu Državnog izbornog povjerenstva. Gosp. Ante Karin kaže da nije bio upoznat da 

treba dostavljati izvješća, te je nakon upozorenja isto dostavio ali sa zakašnjenjem. Kaže da je 

kontaktirao Državno izborno povjerenstvo i Državni ured za reviziju  te su mu rekli da će se naknada 

umanjiti proporcionalno danima zakašnjenja dostave Godišnjeg financijskog izvještaja. Nakon 

provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
 

ODLUKA 
o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje  

financiranje iz proračuna Općine Muć 
 

1. Odlukom o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna 

Općine Muć (u daljnjem tekstu: Odluka) obustavlja se isplata sredstva za redovito 

godišnje financiranje iz Proračuna Općine Muć (u daljnjem tekstu: Proračun) na prijedlog 

Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske 
2. Na prijedlog Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske od 26. listopada 

2018.godine, Klasa:402-10/18-03/82,Urbroj:507-04/06-18-4, članu Općinskog vijeća 

Općine Muć, ANTI KARIN, OIB:92584987272, Neorić 28, Neorić  obustavlja se isplata 

sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine Muć. 
3. Obustava isplate iz članka 1. ove Odluke traje do dostave godišnjeg financijskog izvještaja 

Državnom izbornom povjerenstvu,  a iznos isplate se umanjuje razmjerno vremenskom 

razdoblju zakašnjenja dostave.  
4. 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 Odluke o produljenju sklopljenih ugovora o najmu stanova u 

vlasništvu Općine Muć. Kaže da smo na prethodnoj sjednici vijeća produžili najam stanova do  

30.11.2018. godine. Kako nismo u međuvremenu započeli sa prodajom istih predlaže da se produže 

ugovori o najmu  stanova do 31.01.2019. godine. Gđica. Josipa Grubišić pita što će biti sa obnovom 

kuće Ivanke Krivić  pošto ista koristi stan a kuća se nije počela obnavljati. Zamjenica načelnika Ana-

Marija Jukić kaže da bi to oni kao mještani trebali pomoći a ne Općina. Nakon provedene rasprave 

jednoglasno se donosi: 
 

ODLUKA 
o produljenju sklopljenih ugovora o najmu  

stanova u vlasništvu Općine Muć  
 



1. Ovom Odlukom utvrđuje se kako su ugovori o najmu stanova u vlasništvu Općine Muć 

koji se nalaze u stambenoj zgradi na adresi Donji Muć 175, Donji Muć, sklopljeni na 

vrijeme od dvije godine. 
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2. Ovlašćuje se općinski načelnik da neposredno temeljem ove Odluke produlji najam 

dosadašnjim najmoprimcima sklapanjem novih ugovora o najmu sa istim uvjetima kao i 

do sada odnosno aneksa, a na vrijeme do 31.01.2019. godine s mogućnošću produljenja 

ukoliko se ukaže potreba za istim. 

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

Općine Muć. 
 

Ad.11. 
 Izvjestiteljica  po ovoj točki dnevnog reda je zamjenica načelnika Općine Muć Ana-Marija 

Jukić  koja je upoznala  nazočne sa  prijedlogom Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog 

odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada. Kaže da ima sve više odbačenog 

otpada i svaka dojava od strane mještana je dobrodošla.  Svatko može prijaviti onoga tko baca otpad 

da ga se uhvati na djelu  i kazni. Načelnik kaže da sve ove godine nikada nismo nikoga uhvatili na 

djelu niti kaznili jer je veliko područje i nemoguće je to sve kontrolirat. Nakon provedene rasprave 

jednoglasno se donosi: 
 

ODLUKA 
o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada 

i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada 
 

1. Donosi se Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada 
i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada. 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u  „Službenom glasniku Općine Muć“. 
 

 

 

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

sjednicu Općinskog vijeća Općine Muć  u 18,15 sati. 
 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: 
 

    Mara Raić 
 

Predsjednica općinskog vijeća 

                        Općine Muć 
 

       _________________________ 
                Jelena Grgić 

 
 


