
     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: 021-05/19-01/04
Urbroj: 2180/02-01-19-2
Donji Muć, 28. kolovoza 2019. godine

Z A P I S N I K

Sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 28. kolovoza  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,
Jurica Jurić i Ante Jelavić-Šako

ODSUTNI VIJEĆNICI: Zoran Stričević

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 predlaže dopunu dnevnog 
reda točkama: Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja; Prijedlog Pravilnika o 
zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva Općina Muć; Prijedlog Odluke o davanju 
suglasnosti za provedbu projekta "Opremanje Društvenog doma - multimedijalnog kulturnog centra u 
Donjem Muću" i Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta "Opremanje sportskog  
igrališta u Neoriću". 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 7. sjednice općinskog vijeća Općine Muć

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

2019. godine do 30. lipnja 2019. godine
(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć i Matija Duvnjak-viši ref. za rač.fin.poslove)
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3. Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 30. 
lipnja 2019. godine
(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć)

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Muć za 2019. godinu
(izvjestitelj: načelnik Općine Muć i Matija Duvnjak-viši ref. za rač.fin.poslove)

5.    Prijedlog Odluke o komunalnom redu
       (Izvjestitelj: Goran Podnar - pročelnik JUO Općine Muć)
6.    Prijedlog Odluke o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture  javnog dobra u općoj 
       uporabi 
       (Izvjestitelj: načelnik općine Muć)
7.    Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Prisike III" – UPU 45
       (Izvjestitelj: načelnik općine Muć)
8.    Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Bujakovac" – UPU 46
       (Izvjestitelj: načelnik općine Muć)
9.    Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja
       (Izvjestitelj: Goran Podnar - pročelnik JUO Općine Muć)
10.  Prijedlog Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva Općine Muć
       (Izvjestitelj: Goran Podnar - pročelnik JUO Općine Muć)
11.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta "Opremanje društvenog 
       doma - Multimedijalnog kulturnog centra u Donjem Muću"

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć)
12.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta "Opremanje sportskog   
       igrališta u Neoriću"

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć)

Jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć, te se prelazi na
točke dnevnog reda.

Ad.1.

Vijećnička pitanja

Gosp. Jurica Jurić pita što je sa postavljanjem ležećih policajaca u Sutini u Šolićima? Kaže da 
su postavljeni plastični ležeći policajci u Sinju te pita mogu li se takvi isti postaviti i u nas ? Načelnik 
kaže da su ljudi bili na terenu i da će napraviti kvalitetno rješenje. Općina će uputiti dopis za 
postavljanje modernih ležećih policajaca te predložiti da se takvi postave kod crkve u Neoriću  i u 
Krivom Docu jer su postojeći katastrofalni i čekati odgovor.

Načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo je upoznao nazočne sa problemom kuhanja ručkova 
za djecu  u vrtićima na području Općine Muć. Naime u vrtiću DV Cvrčak u Solinu je bila inspekcija te
im je rečeno da oni nisu opremljeni za kuhanje tolikog broja obroka za djecu iz drugih općina te bi 
Općina Muć trebala sama  preuzeti kuhanje obroka za djecu iz vrtića Muć i Neorić. Načelnik kaže da 
to ne bi bilo u redu i da je to nezamisliv i nepravedan odnos prema Zagori. Kaže da je županu poslao 
poruku i da misli da imamo njegovu podršku te da će se problem riješiti bez prosvjeda i bune roditelja 
i mještana.
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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 2019. godinu. Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja :

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
Općine Muć za 2019. godinu

1. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2019. godinu.
2. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Muć za 

2019. godinu.
3. Usvaja se Polugodišnji izvještaj  o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u Općini Muć za 2019. godinu.
4. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture u Općini Muć za 2019. godinu.
5. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o  izvršenju Programa socijalnih potreba na području 

Općine Muć u 2019. godini.
6. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju plana  Programa javnih potreba u športu, 

kulturi i religiji Općine Muć u 2019. godini.
7. Usvaja se Polugodišnji Izvještaj o  izvršenju Programa  javnih potreba u predškolskom 

odgoju, školskom  i visokom obrazovanju Općine Muć u 2019. godini.
8. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2019. godinu.
9. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju programa korištenja sredstava ostvarenih 

prihoda od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2019. godini.
10. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava naknade za 

eksploataciju mineralnih sirovina u 2019. godini.
11. Ovaj Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2019. 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 2019. godine do 30. lipnja 2019. 
godine. Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja:

Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od
01. siječnja 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine

1. Usvaja se Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine 
do 30. lipnja 2019. 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 
2019. godinu. Nakon provedene rasprave sa 6 glasova „za“ i 5 „suzdržanih“ glasova donosi se:
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I. Izmjena i dopuna Proračun Općine Muć za 2019. godinu

1. Donosi se I. Izmjena i dopuna Proračun općine Muć za 2019. godinu u iznosu od 
15.972.000,00 kuna.

2. Donosi se I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Muć za 2019. godinu.
3. Donosi se I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u

Općini Muć za 2019. godinu.
4. Donosi se I. Izmjena i dopuna Programa održavanja  komunalne infrastrukture u Općini Muć 

za 2019. godinu.
5. Donosi se I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školskom i 

visokom obrazovanju Općine Muć u 2019. godini.
6. Donosi se I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu, kulturi i religiji Općine Muć 

u 2019. godini.
7. Donosi se I. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba na području Općine Muć u 2019. 

godini.
8. Ove I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Muć za 2019. godinu, te Programi 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 pročelnik JUO Općine Muć  gosp. Goran Podnar i 

načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo koji su upoznali nazočne sa prijedlogom Odluke o 
komunalnom redu. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi:

ODLUKA
o komunalnom redu

1. Donosi se Odluka o komunalnom redu.
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 utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog 
dobra u općoj uporabi. Kaže da je ova odluka općenita a poslije će se raditi pojedinačne na način da će
npr. nerazvrstane ceste imati naziv ceste, broj ceste, duljinu i sl. Nakon provedene rasprave 
jednoglasno se donosi:

ODLUKA
o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture

javnog dobra u općoj uporabi

1. Donosi se Odluka o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj 
uporabi.

2. Ova Odluka 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 izradi Urbanističkog plana uređenja "Prisike III" – UPU 45.



-5-

Kaže da firma Grguša d.o.o.  koristi zemljište u vlasništvu Hrvatskih šuma te da se bavi isključivo 
preradom kamena a da im je u planu napraviti  i proizvodnju. Sve bi ostalo u postojećim okvirima  te 
bi se ugradila mehanizacija u skladu sa zakonskim normama da se zaštite ljudi od prašine, buke i sl. 
Ukoliko bi uspjeli proširiti postojeći kamenolom zaposlili bi još ljudi sa našeg područja. Nakon 
provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

ODLUKA
o izradi Urbanističkog plana uređenja "Prisike III" – UPU 45

1. Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja "Prisike III" – UPU 45.
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 izradi Urbanističkog plana uređenja "Bujakovac" – UPU 
46. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

ODLUKA
o izradi Urbanističkog plana uređenja "Bujakovac" – UPU 46

1. Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja "Bujakovac" – UPU 46.
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  gosp. Goran Podnar i 

načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo koji su upoznali nazočne sa prijedlogom Odluke o uvjetima i
načinu držanja domaćih životinja. Navedena Odluka je donesena 22.03.2019. godine ali je 
veterinarska inspektorica uočila pogrešku u članku 5. st. 2. Odluke  u dijelu "da je broj grla moguće 
kombinirati u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu" što nije ispravno budući da se radi o 
autonomnoj odluci Općine. Zbog navedene greške ista je izbrisana te se predlaže vijeću da donese 
novu Odluku. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi:

ODLUKA
o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja

1. Donosi se Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja.
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 pročelnik JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji 

je upoznao nazočne s prijedlogom Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva 
Općine Muć. Kaže da je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima propisana obveza 
donošenja Pravilnika. Državni arhiv iz Splita dao je suglasnost na predmetni pravilnik te je isti 
potrebno usvojiti od strane Općinskog vijeća.  Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi:

PRAVILNIK
o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva Općine Muć

1. Donosi se Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva Općine Muć.
2. Ovaj Pravilnik  stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine 

Muć".
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Ad.11.
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo koji je 

upoznao nazočne sa prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta "opremanje 
Društvenog doma – multimedijalnog kulturnog centra u Donjem Muću". Kaže da bi se mogli  prijaviti 
na navedeni projekt i povući sredstva iz LAG-a  potrebno je da vijeće donese Odluku. Gospođica Tea 
Stričević pita što obuhvaća to opremanje? Načelnik kaže da će projekt napraviti arhitekt te da se misli 
na akustiku, razglas, klimu i sl. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi:

ODLUKA
o davanju suglasnosti za provedbu projekta "Opremanje društvenog doma

- multimedijalnog kulturnog centra u Donjem Muću"

1. Daje se suglasnost za provedbu projekta "Opremanje društvenog doma – multimedijalnog 
kulturnog centra u Donjem Muću" na adresi Donji Muć 181, Donji Muć.

2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 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 davanju suglasnosti za provedbu projekta "opremanje 
sportskog igrališta u Neoriću". Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi:

ODLUKA
o davanju suglasnosti za provedbu projekta
"Opremanje sportskog igrališta u Neoriću"

1. Daje se suglasnost za provedbu projekta "Opremanje sportskog igrališta u Neoriću" na  čestici 
zemlje 475/1 k.o. Neorić.

2. Ova Odluka 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 17,50 sati.

Zapisnik vodila:
    Mara Raić

Predsjednica općinskog vijeća
                Općine Muć

_________________________
                Jelena Grgić


