
 

 
 

     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: 021-05/19-01/03 
Urbroj: 2180/02-01-19-2 
Donji Muć, 31. svibnja 2019. godine 
 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 
 Sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 31. svibnja 2019. godine s 

početkom u 17,00 sati. 
 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Jelena Grgić, Ankica Krolo, Marko Piplica, Josipa Grubišić, Stipe 

Sarić, Josip Granić, Ante Katić, Ante Karin, Stipe Didić, Tea 

Stričević, Zoran Stričević i Jurica Jurić  
 
ODSUTNI VIJEĆNICI: Ante Jelavić-Šako 
 

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

Jedinstvenog upravnog odjela općine Muć i Matija Duvnjak-viši 

referent za rač. fin. poslove 
 

 

Sjednicom predsjedava predsjednica Općinskog vijeća gđa. Jelena Grgić te utvrđuje nazočnost 

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

Predsjednica Općinskog vijeća poziva nazočne da minutom šutnje odaju počast poginulim u 

Domovinskom ratu. Nakon odavanja počasti predsjednica Općinskog vijeća kaže da imamo novu 

vijećnicu gđicu. Teu Stričević te je pozvala predsjednicu Mandatnog povjerenstva gđu. Ankicu Krolo 

da podnese izvješće o navedenom. 
Predsjednica Mandatnog povjerenstva gđa. Ankica Krolo je izvijestila nazočne da je Izjavom 

koja je ovjerena u Javnog bilježnika dana  22. svibnja 2019. godine  gosp. Ivan Šolić dao ostavku na 

mjesto člana općinskog vijeća Općine Muć, a gosp. Filip Bočina je svoj mandat stavio u mirovanje i 

prepustio mandat slijedećem kandidatu sa Kandidacijske liste grupe birača nositelja liste Ivana Šolića 

a to je gđica. Tea Stričević. 
 Nakon izvješća Mandatnog povjerenstva, predsjednica Općinskog vijeća gđa. Jelena Grgić 

poziva novu vijećnicu da prisegne, te čita tekst prisege a vijećnica Tea Stričević priseže te istu 

potpisuje. 
 Nakon čestitke novoj vijećnici prelazi se na predlaganje dnevnog reda sjednice. 

Predsjednica Općinskog vijeća predlaže dopunu dnevnog reda točkom: „Prijedlog Procjene 

rizika od velikih nesreća za Općinu Muć". Nakon provedene rasprave predsjednica Općinskog vijeća 

predlaže dnevni red sa predloženom dopunom, te se isti jednoglasno prihvaća i glasi: 
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D N E V N I   R E D 
 

- verifikacija zapisnika sa 6. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 
 

1. Vijećnička pitanja 
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2018. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik i Matija Duvnjak-viši ref. za rač.fin.poslove) 
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik i Matija Duvnjak-viši ref. za rač.fin.poslove) 
4. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području Općine Muć 
(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

5. Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Muć 
(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 
 

 

Jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć, te se prelazi na 

točke dnevnog reda. 
 

Ad.1. 
 

Vijećnička pitanja 
 

Gđa. Ankica Krolo kaže da na području Općine Muć ima učenika koji su osvojili 1, 2 i 3 

mjesto na državnim natjecanjima te je mišljenja da bi te učenike trebalo nagraditi te ih na taj način 

poticati. Također predlaže da se u budućnosti donese Pravilnik o nagrađivanju učenika za iznimne 

rezultate te da oni po automatizmu dobiju nagradu a ne da je moraju sami tražiti kao što je to do sada 

bilo. Načelnik kaže da je prijedlog ok i da treba djecu stimulirati. Mišljenja je da vijeće treba donijeti 

pravilnik i primjenjivati ga od slijedeće školske godine pošto je sada već kraj ove školske godine. 

Predlaže se da pravilnik napravi pročelnik po primjerima drugih gradova i općina te da ga onda 

dostavi vijeću. Gosp. Marko Piplica kaže da je to hvale vrijedan prijedlog te da bi se trebali uključiti i 

ravnatelji te im je ovo ujedno i opaska. Načelnik kaže da treba razumjeti ravnatelje što se nisu javljali 

općini jer je škola u nadležnosti županije a ne općine. 
Gosp. Jurica Jurić pita što je poduzeto u svezi postavljanja ležećih policajaca u Sutini? 
Načelnik kaže da je odnio zahtjev te da su nadležne službe bile na terenu i krenule u inicijativu 

rješavanja navedenog problema. 

Gđa. Ankica Krolo pita što je sa postavljanjem ogledala preko crkve Sv. Petra u Gornjem 

Muću? Načelnik kaže da će se isto postaviti. 
Gosp. Zoran Stričević pita što je u svezi realizacije čekaonice Milina-Sutina? Načelnik kaže da 

će se riješiti . 
Gosp. Sipe Didić pita radi li općina što po pitanju demografskim mjera za pomoć mladim 

obiteljima u vidu prodaje zemljišta, građevinskog materijala i sl.? Načelnik kaže da će napraviti 

prijedlog pomoći mladim obiteljima u suradnji sa fin. službom. Kaže da još ne zna hoće li to biti 

10.000,00 kuna u građevinskom materijalu ili sl. ali da će nešto biti. 
 

Ad.2. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo i gđa. 

Matija Duvnjak koji su upoznali nazočne sa Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine Muć 

za 2018. godinu. Nakon provedene rasprave sa 9 glasova "za" i 3 "suzdržana" glasa usvaja se: 
 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  
Općine Muć za 2018. godinu 
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1. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2018. godinu. 
2. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Muć  za 2018. 

godinu. 

3. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

Općini Muć za 2018. godinu. 
4. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Muć za 2018. godinu. 

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

Muć u 2018. godini. 
6. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju plana  Programa  javnih potreba u  športu, kulturi i 

religiji Općine Muć u 2018. godini. 
7. Usvaja se Godišnji Izvještaj o izvršenju Programa  javnih potreba u predškolskom odgoju, 

školskom i visokom obrazovanju Općine Muć u 2018. godini. 

8. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 

2018. godinu. 
9. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju programa korištenja sredstava ostvarenih prihoda 

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

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

eksploataciju mineralnih sirovina u 2018. godini. 
11. Ovaj Godišnji 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 i gđa. 

Matija Duvnjak-viši referent za rač. financ. poslove koji su upoznali nazočne o rezultatima poslovanja 

Općine Muć za 2018. godinu. Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja: 
 

 

ODLUKA 
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu 

 

1. Usvaja se Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu. 
2. Ova Odluka 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 koji je 

upoznao nazočne sa Planom operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području Općine Muć. 
Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
 

Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku  

u 2019. godini na području Općine Muć 
 

1. Donosi se Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području Općine Muć. 

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

Muć“. 
 



-4- 

 

 

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

je upoznao nazočne sa prijedlogom Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Muć izrađen 

od tvrtke Alfa Atest d.o.o. Split. Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja:  
 

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Muć 
 

1. Usvaja se Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Muć izrađena od ovlaštene 

tvrtke Alfa Atest d.o.o. Split. 
2. Ova Procjena rizika od velikih nesreća  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 17,30 sati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: 
    Mara Raić 
 

 

 

Predsjednica općinskog vijeća 

                        Općine Muć 
 

        _________________________ 
                Jelena Grgić 

 

 


