
 
 

 

    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: 021-05/19-01/02 
Urbroj: 2180/02-01-19-2 
Donji Muć, 22. ožujka 2019. godine 
 

 

Z A P I S N I K 

 

 
 Sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 22. ožujka 2019. 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, Zoran 

Stričević, Jurica Jurić i Ante Jelavić-Šako 
 

OSTALI NAZOČNI: Filip Stupalo- načelnik Općine Muć i Goran Podnar-pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela 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.  
Predsjednica Općinskog vijeća predlaže dnevni red kao u pozivu, te se isti jednoglasno 

prihvaća i glasi: 
 

D N E V N I   R E D 
 

 
- verifikacija zapisnika sa 5.sjednice općinskog vijeća Općine Muć 

 

1. Vijećnička pitanja 
2. Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. srpnja 2018. godine do 31. 

prosinca 2018. godine 
(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

3. Prijedlog Zaključka u svezi potpisivanja Ugovora o pružanju komunalne usluge i o 

nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu 
(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

4. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu 
(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

5. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi 
(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

6. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda (B) komunalne naknade 
(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 
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7. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja 
(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

8. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Muć u 2018. godini 
(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

9. Izvješće o radu davatelja javne usluge sakupljanja otpada za 2018. godinu 
(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 
 

 

 

Jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć, te se prelazi na 

točke dnevnog reda. 
 

Ad.1. 
 

Vijećnička pitanja 
 

Gosp. Jurica Jurić kaže da je prije neki dan izbjegnuta tragedija u Šolićima u Sutini. Budući da 

se na tom djelu često događaju nesreće pita može li općina nešto poduzeti u svezi postavljanja ležećih 

policajaca, pješačkog prijelaza ili postavljanje znaka 40 ?  
Načelnik kaže da je upoznat sa svime te da će Hrvatske ceste izići na teren pošto je to državna 

prometnica i dati rješenje. Hoće li to biti kamere, usporivači ili nešto drugo kaže da ne zna jer je to u 

njihovoj nadležnosti. 
Gosp. Zoran Stričević pita može li se sanirati nerazvrstana cesta u Dragi pošto je u 

katastrofalnom stanju te da bi bio red da se i taj kilometar sanira ? 
Načelnik kaže da je po proračunu predviđeno oko 100.000,00 kuna a prioritet je Jaglina, 

Suova i Čolaci te da ne može obećati hoće li se naći mogućnost i za Dragu. Kaže da bi trebalo otići i 

do Županijske uprave za ceste kod gosp. Škorića  da i oni nešto naprave. Iako oni ne asfaltiraju 

nerazvrstane ceste već samo spoj nerazvrstane ceste sa županijskom cestom mišljenja je da ne bi bio 

problem  malo više povući. 
Gosp. Ivan Šolić pita može li Općina organizirati prijevoz za dijete iz Donjeg Postinja u "Malu 

školu" u Crivac pošto isto djed prevozi ?  
Načelnik kaže da je u općini organiziran sastanak roditelja djece koja idu u "Malu školu" u 

Crivac i Ogorje te da im je ponuđena mogućnost da se između sebe organiziraju u svezi prijevoza a 

Općina bi im platila troškove prijevoza. Kaže da se nisu uspjeli dogovoriti jer nitko neće vozi tuđu 

djecu zbog velike odgovornosti. Gosp. Vladi Oršulić iz Donjeg Postinja ponuđena je  mogućnost da se 

organizira  i dogovori sa Stankom Filipović iz Ramljana a općina bi platila troškove. Načelnik kaže da 

je pokušao dogovorit skupljanje djece školskim autobusom koji prevozi djecu u školu Vrba ali zbog 

različitih termina nije se bilo moguće uskladiti. 
Gosp. Ante Karin kaže da Odluka o zabrani konzumiranja alkohola na javnim mjestima nije 

urodila plodom te pita što će se dalje poduzeti ? Načelnik kaže da moramo nešto učiniti iako nemamo 

komunalnog redara  te da ne možemo biti taoci 20-30 pijanih ljudi koji tlače cijelo mjesto. Općina 

Muć će  izvijestiti Policijsku upravu Solin da ih upozori iako mi moramo poduzeti prve korake tj. 

komunalni redar a onda policija. 
 Gosp. Zoran Stričević pita hoće li šta biti od autobusne stanice na širini te da je i ranije na 

sjednicama bilo govora o istoj? Načelnik kaže da će  doći do promjena u prijevozu pa da će o svemu 

dati odgovor kada se bude raspravljalo u točki dnevnog reda o Promet-u d.o.o.  Split. 
 

Ad.2. 
 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 2018. godine do 31. prosinca 

2018. godine. Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja: 
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Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 
01. srpnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine 

 

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

do 31. prosinca 2018. godine. 
2. Ovo Izvješće o radu  načelnika Općine Muć 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 Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova 

prijevoza putnika u javnom prometu s potrebom financiranja u 2019. godini od strane Društva Promet 

d.o.o. Split. Kaže da je u prethodnom razdoblju prema Promet-u d.o.o. Split učinjeno dosta nepravde 

jer je Županija dala koncesiju Dalmatincu da vozi za Omiš te on vozi prije Promet-a i pokupi sve 

putnike. Kaže da je to bilo tako kada je u gradu i županiji bila različita struktura vlasti te  da ne zna bili 

danas bilo tako pošto je ista struktura na vlasti. Kaže da kada se potpiše ovaj ugovor sa Prometom 

d.o.o. ne može nitko 10 godine dobiti koncesiju. Načelnik kaže da su on i njegovi kolege ljuti na 

Županiju jer su trebali nešto napraviti da ljudi imaju prijevoz a ne da sve prebace na općine. Sa 

10.000.000,00 kuna mogli su sve riješiti. Općina Muć ima 8 polazaka za Split i 8 iz Splita. Cijela 

općina će biti 5 zona i jedinica lokalne samouprave će određivati cijenu karata na svom području. 

Kolika će biti cijena karata još se ne zna ali bez potpisa ovog ugovora neće uopće voziti na naše 

područje. Kaže da će  terminal tj. predsjedanje putnika biti u RZ Prisike 0 s tim da bi Županija SD 

donirala kombi za prijevoz putnika prema Ogorju. Gosp. Jurica Jurić kaže da bi primitak 

10.000.000,00 kuna pokrio sve gubitke Prometa d.o.o. Split. Predlaže načelniku da zatraži od Promet-a 

d.o.o. Split uvođenje zone od 01.04.2019. pošto se sada mijenjaju zone  da ljudi mogu imati pokaznu 

kartu. Također predlaže i uvođenje godišnje umirovljeničke pokazne kao i za Grad Split. Mišljenja je 

da kada dajemo novac i pokrivamo gubitke da imamo pravo i tražiti. Načelnik kaže da sve zna ali je 

većinski vlasnik grad Split i njih se sve pita. Borit će se na Skupštini za pokazne građana i 

umirovljenika ali to je stvar politike Promet-a. Gosp. Ivan Šolić pita za projekciju cijene karata jer bilo 

koje povećanje cijene otjerati će jednu obitelj u grad. Načelnik kaže da je cijela projekcija rađena  da 

cijena ostane ista, a mi kao jedinica lokalne samouprave određivati ćemo cijene unutar svoje zone te za 

sada ne znamo koliko će to biti. Gosp. Ivan Šolić je mišljenja da bi Općina Muć trebala tražiti suradnju 

sa županijom a ne prema njima devijantno nastupati tj. suradnja bi trebala biti malo bolja a ne rušiti 

mostove prema Županiji. Načelnik kaže da smo mi u dobrim odnosima sa Županijom ali se osjećamo 

ostavljenim od Županije. U istom smo košu svi  kolege načelnici te među nama nema stranačke 

netrpeljivosti. 
Gosp. Jurica Jurić kaže da na otocima nitko ne plaća prijevoz sukladno Zakonu o otocima već se sve 

šalje Ministarstvu i oni to plaćaju. Predlaže načelniku da on sa svojim kolegama pokrene postupak 

dobivanja pomoći od Ministarstva kao i otočani. Načelnik kaže da nije otocima lako jer nije sve u 

turizmu te da ima tu dosta i sirotinje. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi slijedeći: 
 

ZAKLJUČAK 
u svezi potpisivanja Ugovora o pružanju komunalne usluge i 
o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu 

 

1. Ovlašćuje se načelnik Općine Muć da u ime Općine Muć potpiše Ugovor o pružanju 

komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prijevozu sa 

Društvom Promet d.o.o. Split. 
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u "Službenom 

glasniku Općine Muć". 
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Ad.4. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnik JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji 

je upoznao nazočne sa prijedlogom Odluke o komunalnom doprinosu. Isti je istaknuo da je dana 04. 

kolovoza 2018. godine stupio na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu te da je Općina Muć  

u obvezi uskladiti svoje opće akte sa odredbama novog zakona, a samim time donijeti i novu Odluku o 

komunalnom doprinosu. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
 

ODLUKA 
o komunalnom doprinosu 

 

1. Donosi se Odluka o komunalnom doprinosu. 
2. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu ("Službeni 

glasnik Općine Muć br. 2/13 i 4/15) 
3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku Općine 

Muć“. 
 

Ad.5. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnik JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji 

je upoznao nazočne sa prijedlogom Odluke o komunalnoj naknadi. Isti je istaknuo da je dana 04. 

kolovoza 2018. godine stupio na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu te da je Općina Muć  

u obvezi uskladiti svoje opće akte sa odredbama novog zakona, a samim time donijeti i novu Odluku o 

komunalnoj naknadi. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
 

ODLUKA 

o komunalnoj naknadi 
 

1. Donosi se Odluka o komunalnoj naknadi. 
2. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi ("Službeni 

glasnik  Općine Muć" br. 2/14 i 7/15). 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom 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 prijedlogom Odluke o vrijednosti boda (B) komunalne naknade. Isti je istaknuo  

da je dana 04. kolovoza 2018. godine stupio na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu te da 

je Općina Muć u obvezi uskladiti svoje opće akte sa odredbama novog zakona, a samim time donijeti i 

novu Odluku o vrijednosti boda (B) komunalne naknade. Nakon provedene rasprave jednoglasno se 

donosi: 
 

ODLUKA 
o vrijednosti boda (B) komunalne naknade 

 

1. Donosi se Odluka o vrijednosti boda  (B) komunalne naknade. 
2. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini boda za izračun 

komunalne naknade od 20.11.2000.godine KLASA:021-05/00-01/05; URBROJ:2180/02-01-

00-5. 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Muć". 
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Ad.7. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnik JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji 

je upoznao nazočne sa prijedlogom Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja. Isti je 

istaknuo da je dana 01. siječnja 2019. godine stupio na snagu Zakon o veterinarstvu te da je Općina 

Muć u obvezi uskladiti svoju odluku sa  Zakonom. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi:  

 
ODLUKA 

o uvjetima i načinu držanja domaćih životinjama 
 

1. Donosi se Odluka o uvjetima i i načinu držanja domaćih životinja. 
2. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih 

životinja ("Službeni glasnik  Općine Muć" br. 4/12). 
3. 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  Izvješćem o stanju zaštite od požara na području Općine Muć u 2018. godini. 
Nakon provedene rasprave  jednoglasno se usvaja: 
 

Izvješće o stanju zaštite od požara na području 
Općine Muć u 2018. godini 

 

1. Usvaja se Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Muć u 2018. godini. 
2. Ovo Izvješće 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 obvezom  donošenja Izvješća o radu davatelja javne usluge sakupljanja otpada 

do 31. ožujka 2019. godine. Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja: 
 

 

Izvješće o radu davatelja javne usluge 
sakupljanja otpada za 2018. godinu 

 

1. Usvaja se Izvješće o radu davatelja javne usluge sakupljanja otpada za 2018. godinu. 
2. Ovo Izvješće 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: 
    Mara Raić 
 

Predsjednica općinskog vijeća 

                        Općine Muć 
 

       _________________________ 
                Jelena Grgić 

 


