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

Z A P I S N I K

Sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 22. studenog 2019. godine s 
početkom u 16,30 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, Zoran Stričević i 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
svih 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 izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 14 u naselju Donji 
Muć", "Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u k.o. Gizdavac" i "Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke 
o nerazvrstanim cestama na području Općine Muć". 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 8. sjednice općinskog vijeća Općine Muć

1. Vijećnička pitanja
2. Prijedlog Proračuna Općine Muć za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć i Matija Duvnjak-viši ref. za rač.fin.poslove)
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Muć za 2020. godinu

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć i Matija Duvnjak-viši ref. za rač.fin.poslove)
4. Prijedlog plana mjera za pokriće manjka prihoda

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć i Matija Duvnjak-viši ref. za rač.fin.poslove)
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5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova općinskog 
vijeća izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2020. godinu
(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć i Matija Duvnjak-viši ref. za rač.fin.poslove)

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 14 u 
naselju Donji Muć
(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć i pročelnik JUO Općine Muć)

7. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u k.o. Gizdavac
(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć i pročelnik JUO Općine Muć)

8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Muć
(Izvjestitelj:pročelnik JUO Općine Muć)

Jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć, te se prelazi na
točke dnevnog reda.

Ad.1.

Vijećnička pitanja

Gosp. Stipe Didić pita jeli Općina upoznata sa oštećenjem sprava na malom igralištu u 
Crivacu? Načelnik kaže da je Općina upoznata te da su bili na terenu i izmjerili sprave koje su 
oštećene te će iste biti i naručene.

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

Matija Duvnjak koji su upoznali nazočne sa prijedlogom Proračuna Općine Muć za 2020. godinu sa 
projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Načelnik kaže da će Općina Muć pomoći roditeljima kojima 
djeca idu u jaslice budući da na svom području nemamo jaslični program i to 30 % cijene vrtića za 
jedno dijete a drugo dijete u jasličnom programu biti će oslobođeno plaćanja. Također kaže da se radi 
na tome da radnici do Nove Godine dobiju radničke pokazne karte jer ako Promet-u d.o.o. toliko 
plaćamo imamo pravo i tražiti jeftinije karte za svoje mještane. U proračunu je predviđena i izgradnja 
sportske dvorane u iznosu od 35.000.000,00 kn za koju će se predati projekt u I kvartalu 2020. godine 
kao i reciklažno dvorište. Kaže da općina mora osnovati Komunalno poduzeće te da smo u prekršaju 
jer još uvijek nam sve radi Komunalni pogon. Kada se osnuje Komunalno poduzeće smeće neće moći 
biti 10,00 kuna već bi ga trebali povećati. Načelnik  predlaže da pomognemo i starijoj populaciji 
penzionerima te da im po uzoru na druge gradove i općine dodijelimo bonove u iznosu 200,00 kn ili 
sl.. Predlaže da se to razradi te da u rebalansu predvidimo sredstava za tu kategoriju stanovništva. 
Gosp. Jurica Jurić kaže da je pismeno tražio da se u proračun uvrsti sanacija "Bratske kuće" u Sutini u 
iznosu od 50.000,00 kuna  jer je pitanje dana kada će pasti a tu se održavaju izbori i djeca čekaju 
autobus. Načelnik kaže da je to predviđeno u Proračunu i bez dopisa. Napraviti će se troškovnik i 
vidjeti koliko će to doći te smatra da 50.000,00 nije dovoljno jer je potrebno sanirati krov i sve ostalo 
te da će to doći 100.000,00 kuna i više. Gđa. Ankica Krolo  kaže budući da sufinanciramo prijevoz 
učenicima i studentima te se roditeljima djece u vrtiću olakšava boravak mišljenja je da bi se trebalo 
pomoći i studentima koji su smješteni u domovima a ne studiraju u Splitu i to sa 50 % cijene domskog 
smještaja što bi bilo u rangu cijene pokazne karte koja se sufinancira studentima. Načelnik kaže da je 
prijedlog ok samo moramo iznaći način jer će nam se javiti i ostali studenti koji plaćaju najam stana 
jer se nisu uspjeli upisati u dom. Gosp. Zoran Stričević pita dali je dvorana prevelik zalogaj te može li 
se napraviti nešto manje i skromnije a da služi svrsi. Načelnik kaže da su cijene na tržištu porasle te da
prvi pokazatelji govore o ovoj cijeni a kada raspišemo natječaj vidjeti ćemo hoće li biti nova cijena 
manja ili viša. Gosp. Zoran Stričević pita kada će se krenuti sa renoviranjem nerazvrstanih cesta ? 
Načelnik kaže da je počelo renoviranje te da će se  riješiti i Draga u Sutini. Nakon provedene rasprave 
jednoglasno se donosi :
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Proračun Općine Muć za 2020. godinu
sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu

1. Donosi se Proračun općine Muć za 2020. godinu u iznosu od 17.051.440,00 kuna sa 
projekcijama za 2021. i  2022. godinu.

2. Donosi se Plan razvojnih programa Općine Muć za razdoblje 2020. godine sa 
projekcijama za 2021.  i 2022. godinu.

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

4. Donosi se Program održavanja  komunalne infrastrukture u Općini Muć za 2020. 
godinu.

5. Donosi se Program socijalnih potreba na području Općine Muć u 2020. godini.
6. Donosi se Program javnih potreba u športu i kulturi Općine Muć u 2020. godini.
7. Donosi se Program javnih potreba u predškolskom odgoju, školskom i visokom  

obrazovanju Općine Muć u 2020. godini.
8. Donosi se Program korištenja sredstava ostvarenih prihoda od naknada za zadržavanje

nezakonito izgrađenih zgrada u 2020. godini.
9. Donosi se Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu.
10. Donosi se Program utroška sredstava naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 

2020. godini.
11. Ovaj Proračun Općine Muć za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu, 

te Programima koji su sastavni dio Proračuna  stupaju na snagu osmog dana od dana 
objave u «Službenom glasniku Općine Muć», a primjenjuju se od 01. siječnja 2020. 
godine.

Ad.3.
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo i gđa. 

Matija Duvnjak koji su upoznali nazočne s obvezom donošenja Odluke o izvršavanju Proračuna 
općine Muć za 2020.godinu. Ona je sastavni dio proračuna i donosi se svake godine prilikom 
usvajanja proračuna. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi:

ODLUKA
o izvršavanju Proračuna Općine Muć za 2020. godinu

1. Donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Muć za 2020. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“ 

a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

Ad.4.
Izvjestitelj  po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć  gosp. Filip Stupalo i gđa. 

Matija Duvnjak  koji su upoznali  nazočne s Planom mjera za pokriće manjka prihoda. Gđa. Matija 
Duvnjak kaže da je to zakonska regulativa koju moramo poštivati. Nakon provedene rasprave  
jednoglasno se usvaja:

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“.
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Ad.5.
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo i gđa. 

Matija Duvnjak koji su upoznali 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 2020. godinu. Načelnik je upoznao nazočne da su se vijećnici sa njegove liste odrekli 
naknade jer je za istu komplicirano raditi izvještaje a sredstva koja dobiju ne troše te ista na kraju 
mandata vrate na račun Općine Muć. Za ostale vijećnike predviđeno je 500,00 kuna, a za svakog člana
podzastupljenog spola 550,00 kuna. 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 2020. 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 2020.
godinu.

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 pročelnik JUO Općine Muć  gosp. Goran Podnar i 

načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo koji su upoznali nazočne sa prijedlogom Odluke o izmjeni i 
dopuni Odluke o izradi UPU 14 u naselju Donji Muć. Naime površinu obuhvata plana potrebno je 
proširiti kako bi se UPU-om omogućilo uređenje postojećeg dječjeg igrališta i pristupne prometnice  
za uređenje javnog parkirališta te za planiranje prometne i komunalne infrastrukture u sjevernom djelu
naselja. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi:

ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana

 uređenja 14 u naselju Donji Muć

1. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke 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.7.
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 upitom gosp. Stipe Jukić iz 
Gizdavca. Naime isti ima hotel za pse u Gizdavcu te ima potrebu za širenjem zbog velike potražnje za 
smještajem pasa te bi iz tog razloga kupio općinsko zemljište. Nakon provedene rasprave jednoglasno 
se donosi:

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:
- dio čes.zem. 1548/1 površine 4 000 m2
- dio čes.zem. 1548/1 površine 2 500 m2

Određuje se prodaja dijela čest. zem. 1548/1 k.o. Gizdavac u površini do ukupno 6 500 m2 s
početnom cijenom od 40,00 kuna po metru kvadratnom.
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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.8.
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnik JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji 

je upoznao nazočne s prijedlogom Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području 
Općine Muć koja je donesena 02. kolovoza 2011. godine. Navedenom izmjenom se istoj dodaje 
odredba o jedinstvenoj bazi podataka o nerazvrstanim cestama koja mora biti sastavni dio odluke, a 
sve u svrhu sklapanja Ugovora sa HT-om o osnivanju prava služnosti na javnim površinama i 
nekretninama u vlasništvu Općine Muć. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi:

ODLUKA
o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama

na području Općine Muć

1. U Odluci o nerazvrstanim cestama na području Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć
bro 4/11) članak 5. Odluke mijenja se i glasi: 
„Za potrebe upravljanja, građenja i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Muć,
Jedinstveni upravi odjel Općine Muć ustrojio je jedinstvenu Bazu podataka o nerazvrstanim
cestama koja je sastavni dio ove Odluke. 
Baza  podataka  o  nerazvrstanim  cestama  koja  je  sastavni  dio  ove  Odluke,  odnosi  se  na
evidenciju cesta izgrađenih do dana stupanja na snagu Zakona o cestama (stupio na snagu
dana 28. srpnja 2011. godine) i vidljivih na službenoj ortofoto snimci iz 2011. godine, kao i na
ceste koje su izgrađene nakon tog datuma u skladu s važećim aktima za gradnju.
Baza podataka o nerazvrstanim cestama sastoji se od opisa nerazvrstanih cesta – tekstualni dio
i od grafičkog dijela s prikazom pojedine ceste na ortofoto podlozi.
Jedinstveni  upravni  odjel  Općine  Muć  ažurirat  će,  dopunjavati  i  voditi  jedinstvenu  Bazu
podataka o nerazvrstanim cestama u elektronskom (GIS) formatu.“

2. Ova Odluka stupa na snagu osmoga 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 17,20 sati.

Zapisnik vodila:
    Mara Raić

Predsjednica općinskog vijeća
                Općine Muć

_________________________
                Jelena Grgić


