
 

 
 

     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: 021-05/20-01/01 
Urbroj: 2180/02-01-20-2 
Donji Muć, 12. ožujka 2020. godine 
 

 

 

Z A P I S N I K 

 
 Sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 12. ožujka 2020. 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, 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 za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje. Predsjednica 

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 

prodaji nekretnine u k.o. Gizdavac", "Prijedlog Zaključka u svezi zamolbe gosp. Mate Marasović" i 

"Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Muć za 2020. godinu". 
Nakon provedene rasprave predsjednica Općinskog vijeća predlaže dnevni red sa dopunama, 

te se isti jednoglasno prihvaća i glasi: 
 

 

D N E V N I   R E D 

 

 

 - verifikacija zapisnika sa 10. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 
 

1. Vijećnička pitanja 
2. Prijedlog Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Općine Muć 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

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

Muć 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

4. Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. srpnja 2019. godine do 31. 

prosinca 2019. godine 
(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 
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5. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Muć u 2019. godini 
(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

6. Izvješće o radu davatelja javne usluge sakupljanja otpada za 2019. godinu 
(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

7. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Muć za 2019. godinu 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

8. Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Muć 

za razdoblje od 2020. do 2022. godine 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

9. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija na području Općine Muć za 2020. godinu 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

10. Zamolba za smanjenje komunalnog doprinosa P.T.O. Mamić-Split 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć i pročelnik JUO Općine Muć) 

11. Zamolba za smanjenje komunalnog doprinosa Draco d.o.o., Solin 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć i pročelnik JUO Općine Muć) 

12. Prijedlog  Odluke o prodaji nekretnine u k.o. Gizdavac 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć i pročelnik JUO Općine Muć) 

13. Prijedlog Zaključka o kompenziranju visine ulaganja sa naplatom zakupnine 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć i pročelnik JUO Općine Muć) 

14. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u k.o. Gizdavac 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

15. Prijedlog Zaključka u svezi zamolbe gosp. Mate Marasović 
(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

16. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Muć za 2020. godinu 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

 

Jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć, te se prelazi 

na točke dnevnog reda. 
 
Ad.1. 
 Vijećnička pitanja 
 

 Gosp. Jurica Jurić kaže da su stanovnici Općine Muć dobili pokazne karte kojima je cijena i 

do 50 % niža te se zahvaljuje načelniku na učinjenom. Načelnik kaže da mu je puno draže i važnije što 

Općina Muć nije izgubila linije od strane Promet-a d.o.o. kao susjedne općine, a što se tiče pokaznih 

karata kaže da je to privremena mjera do uvođenja ticketinga gdje će svako naselje imati različite 

cijene. 
 Gosp. Zoran Stričević pita u kojoj je fazi dokumentacija za groblje i mrtvačnicu u Neoriću te 

adaptaciju prostora u Sutini? Načelnik kaže da je najveći problem vlasništvo koje se nije moglo riješiti 

jer svećenici nemaju ovlasti već vikar zbog ranijih afera sa zemljištem ali da će se i to uskoro riješiti i 

mrtvačnica bi se trebala napraviti do Nove Godine a papiri do lita. Što se tiče adaptacije krova u Sutini 

kaže da će se skinuti stari krov i staviti novi a da izmjena fasade ide na lito. Načelnik je također rekao 

da nastavak izgradnje nogostupa u Donjem Muću počima slijedeći tjedan. 
 

Ad.2. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnik JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji 

je upoznao nazočne sa prijedlogom prodaje stanova u vlasništvu Općine Muć. Predsjednica općinskog 

vijeća gđa. Jelena Grgić upoznala je nazočne sa zamolbom stanara stambene zgrade u Donjem Muću u 

kojoj traže prisustvovanje sjednici Općinskog vijeća  što je istima i omogućeno te je na sjednici 

prisutan gosp. Anđelko i gđa.Minka Jerčić te gosp. Željko Koljanin. Istima je od strane vijećnika  

omogućeno sudjelovanje u raspravi. Gosp. Anđelko Jerčić stanar stambene zgrade u Donjem Muću 

kaže da on ne može prihvatiti ovu procjenu od 645 eur-a po m2  a novogradnja iznosi cca 600 eur-a te  
da je njihov neuređeni stan skuplji od novogradnje.  
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Kaže da bi ga sredili trebali bi uložiti 1.000 eur-a po m2 te bi opet dobili lošiji stan i manje vrijednosti 

od novogradnje.  
Kaže da je lošiji i u slučaju potresa a problem je i sa crnom jamom te je visina stropa 245 cm. Kaže da 

mu je navedena cijena zbog svega navedenog neprihvatljiva. Načelnik kaže da je procjenu radio sudski 

vještak te da on neće blatiti nečiju diplomu. Kojom je on to metodologijom došao i donio takvu 

procjenu to on najbolje zna. Gosp. Jerčić kaže da je on to radio usporednom metodom tj. usporedio je 

sa Gradom Triljom gdje je to neusporedivo i ta procjena ne drži vodu. 
Gosp Željko Koljanin  kaže da bi se želio zahvaliti gosp. Jurici Jurić koji se na sjednicama vijeća 

zalagao da stanove dobiju branitelji te je rekao načelniku da on legalno stoji u stanu. Načelnik kaže da 

on sve uvaža i sve cijeni ali da mu je stav suprotan od gosp. Jurice Jurić. Načelnik kaže da zna 

probleme sa crnom jamom te predlaže da se u svaki stan ugradi privremeno mjerilo za vodu u suradnji 

sa Vodovodom i kanalizacijom d.o.o. Split te da se po potrošnji vode plaća pražnjenje septičke jame. 

Gosp. Koljanin kaže da bi on onda mjesečno plaćao 800,00 kuna za pražnjenje crne jame. 

Predsjednica općinskog vijeća kaže da HČSP ima svoj prijedlog te je vijećnicima pročitala 

njihov stav u kojem su obrazložili za svakog stanara posebno popust koji predlažu a  koji se kreće od 

10-35 % na procijenjenu vrijednost, cijenu stana na rate te priznato ulaganje. Također predlažu da se 

stanarima  mjesečno trajnim nalogom uzima 200,00 kuna a poslovnim prostorima 400,00 kuna za 

odvoz fekalija te ukoliko isti neće ili ne mogu otkupiti stan da plaćaju najamninu  1.300,00 kuna 

mjesečno bez odvoza fekalija. 

Vijećnik Jurica Jurić pita zašto svakome nije isti popust te po čemu su se vodili ? Mišljenja je 

da dok si doktor živiš u stanu i zaštićen si a kada više nisi doktor stan ide na dražbu. Načelnik kaže da 

je on više za prijedlog Jurice Jurić nego HČSP-a da se nekome pogoduje te pita zašto je ta zgrada 

samo Donjeg Muća a ne svih. Kaže da mi nismo kreditna unija te da se moramo držati Odluka vijeća. 

Vijećnica Tea Stričević smatra da se ne treba nikome pogodovati a tko je socijalni slučaj neka mu se 

produži najam.Vijećnik Marko Piplica predlaže da se ide na prodaju stanova po ovom prijedlogu a tko 

neće neka mu se produži najam. Načelnik kaže da mi možemo angažirati i novog vještaka ali tko nam 

garantira da neće biti i skuplja procjena. Vijećnici Zoran Stričević i Ante Karin pitaju što je sa 

stanarima koji ne mogu kupiti stan ? Načelnik kaže da će uvijek biti u najmu. 

Vijećnik Stipe Didić pita hoće li cijena stana uvijek biti ista ili će biti nova procjena ukoliko se 

netko naknadno odluči na kupnju ? Načelnik kaže da će za svaku novu prodaju biti i nova procjena. 

Vijećnik Ante Karin pita ima li ova zgrada kakvu garanciju ? Načelnik kaže da joj je garancija 

120 godina a sada ima 60 godina. Nakon provedene rasprave sa 8 glasova "za", 3 glasa "protiv" i 2 

"suzdržana" donosi se: 
 

ODLUKA 
o prodaji stanova u vlasništvu Općine Muć 

 

1. Donosi se  Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Općine Muć. 

2. 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 i pročelnik 

JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji su upoznali nazočne sa prijedlogom Odluke o produljenju 

sklopljenih ugovora  o najmu stanova u vlasništvu Općine Muć. Vijećnici su predlagali različite iznose 

najma koji su se kretali od 600,00 -1.000,00 kuna te je nakon provedene rasprave jednoglasno 

donesena slijedeća: 
 

ODLUKA 

o produljenju sklopljenih Ugovora o najmu  

stanova u vlasništvu Općine Muć 
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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 do 31.03.2020. 

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

dosadašnjim najmoprimcima sklapanjem novih Ugovora o najmu odnosno Ankesa ugovora sa 

istim uvjetima kao i do sada osim cijene najma koja će iznositi 750,00 kn do donošenja nove  

Odluke Općinskog vijeća Općine Muć o produljenju sklopljenih ugovora o najmu stanova u 

vlasništvu Općine Muć s tim da Ivanka Krivić i nadalje nije u obvezi plaćati najamninu a sve 

zbog teške socijalno-zdravstvene situacije u kojoj se nalazi. 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku Općine 

Muć". 

 

Ad.4. 
 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 2019. godine do 31. prosinca 

2019. godine. Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja: 
 

Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 
01. srpnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine 

 

1. Usvaja se Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. srpnja  2019. godine do 

31. prosinca 2019. godine. 

2. Ovo Izvješće o radu načelnika Općine Muć 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 Izvješćem o stanju zaštite od požara na području Općine Muć u 2019. godini. 
Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja: 

 

Izvješće o stanju zaštite od požara na području 

Općine Muć u 2019. godini 

 

1. Usvaja se Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Muć u 2019. godini. 

2. Ovo Izvješće 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 koji 

je upoznao nazočne sa obvezom usvajanja  Izvješća o radu davatelja javne usluge sakupljanja otpada 

za 2019. godinu  do 31. ožujka 2020. godine. Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja: 
 

Izvješće o radu davatelja javne usluge 

sakupljanja otpada za 2019. godinu 

 

1. Usvaja se Izvješće o radu davatelja javne usluge sakupljanja otpada za 2019. godinu. 

2. Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana 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 Izvješćem o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Muć za 2019. 

godinu. Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja: 
 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Općine Muć za 2019. godinu 

 

1. Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Muć za 2019. godinu. 
2. Ovo Izvješće 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 Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području 

Općine Muć za razdoblje od 2020. do 2022. godine a temeljem Zakona o koncesijama. Nakon 

provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
 

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području  
Općine Muć za razdoblje od 2020. do 2022. godine 

 

1. Donosi se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Muć za 

razdoblje od 2020. do 2022. godine. 

2. Ovaj Srednjoročni plan 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 prijedlogom Godišnjeg plana davanja koncesija na području Općine Muć za 

2020. godinu a temeljem Zakona o koncesijama. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
 

 

Godišnji plan davanja koncesija na području  
Općine Muć za 2020. godinu 

 

1. Donosi se Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Muć za 2020. godinu. 
2. Ovaj Godišnji plan 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 i pročelnik 

JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji su upoznali nazočne sa zamolbom  P.T.O. Mamić-Split za 

smanjenje komunalnog doprinosa. Načelnik kaže da je on tu od samoga početka te da zapošljava 7-8 

ljudi sa našeg područja. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi:  
 

ZAKLJUČAK 

u svezi zamolbe za smanjenje komunalnog doprinosa  

P.T.O. Mamić-Split 
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1. Udovoljava se zamolbi  Poljoprivredno-trgovačkog obrta Mamić-Split za smanjenje 

komunalnog doprinosa po Rješenju Klasa: UP/I-363-05/17-01/10, Urbroj: 2180/02-03-17-2 od 

07.03.2017. godine u iznosu od 25% sukladno članku 8. Odluke o komunalnom doprinosu. 
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku Općine 

Muć“. 
 

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

JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji su upoznali nazočne sa zamolbom Draco d.o.o. Solin za 

smanjenje komunalnog doprinosa. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
 

ZAKLJUČAK 

u svezi zamolbe za smanjenje komunalnog doprinosa  

Draco d.o.o. Solin 

 

1. Ne udovoljava se zahtjevu firme Draco d.o.o. Solin za smanjenje komunalnog doprinosa za 

iznos od 50 % budući da na dan donošenja Odluke vijeća nisu ostvareni preduvjeti za 

izdavanje Rješenje o komunalnom doprinosu. 
2. Nakon što se ostvare preduvjeti za izdavanje Rješenja o komunalnom doprinosu Općina Muć 

će kod izračuna visine komunalnog doprinosa primijeniti popuste utvrđene Odlukom o 

komunalnom doprinosu. 
3. Ovaj Zaključak 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 i pročelnik 

JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji su upoznali nazočne s prijedlogom Odluke o prodaji 

nekretnine u k.o. Gizdavac. Načelnik kaže da imamo zainteresiranu jednu firmu iz Klisa za kupnju 

zemlje od cca 10.000,00 m2  a mi imamo dvije čestice  koje im možemo ponuditi. Ova čestica je bila 

prodana firmi Bi-Da-Beton d.o.o. iz Splita ali vlasnik nije ishodio građevinsku dozvolu sukladno 

ugovoru te je isti raskinut po sili zakona. 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. 1548/16 k.o. Gizdavac u 

površini od 4176 m2, prema priloženoj kopiji plana. 
Određuje se prodaja  čest. zem. 1548/16 k.o. Gizdavac u površini do ukupno 4176 m2 s 

početnom cijenom koja će biti utvrđena od strane ovlaštenog sudskog procjenitelja. 

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.13. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo i pročelnik 

JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji su upoznali nazočne s zamolbom Zagora Avanture d.o.o.  
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Solin  vl. Marija Elez za priznanje ulaganja tj. uređenje objekta Društvenog doma u Donjem Ogorju 

kojeg ima u najmu. Naime u objekt je uloženo  cca 100.000,00 kuna po izjavi vlasnika ali ovlašteni 

inženjer građevinarstva priznao je troškove u iznosu od 54.000,00 kuna. Nakon provedene rasprave 

jednoglasno se donosi:  
 

ZAKLJUČAK 
o kompenziranju visine ulaganja sa naplatom zakupnine  

Zagora Avanture d.o.o. Solin 
 

1. Priznaje se ulaganje u iznosu od 54.000,00 kuna društvu Zagora Avanture d.o.o. Solin u 

poslovni prostor u Donjem Ogorju, u prizemlju zgrade Društvenog doma sa kojim je Općina 

Muć sklopila Ugovor o zakupu poslovnog prostora.  
2. Ovlašćuje se načelnik Općine Muć da zaključi Izjavu o kompenzaciji sa društvom Zagora 

Avanture d.o.o. Solin na način da se priznata visina ulaganja kompenzira sa naplatom 

zakupnine. 
3. Međusobna izvršavanja dospjelih obveza s osnove priznatih ulaganja i zakupnine podmirivati 

će se krajem tekuće godine. 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine 

Muć". 
 

Ad.14. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je  načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo i pročelnik 

JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji su upoznali nazočne sa prijedlogom Odluke o prodaji 

nekretnine u k.o. Gizdavac.  Navedena čestica je bila prodana firmi Marin Radić d.o.o. iz Splita ali je 

sporazumnim raskidom ugovora predmetna čestica zemlje vraćena u posjed Općini  te ista izbrisana iz 

registra Trgovačkog suda. 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. 1548/18 k.o. Gizdavac u 

površini od 3577 m2, prema priloženoj kopiji plana. 
Određuje se prodaja  čest. zem. 1548/18 k.o. Gizdavac u površini do ukupno 3577 m2 s 

početnom cijenom koja će biti utvrđena od strane ovlaštenog sudskog procjenitelja. 
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.15. 

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

upoznao nazočne sa zamolbom gosp. Mate Marasović iz Sutine kojemu je već duže vrijeme isključena  

električna energija zbog nemogućnosti plaćanja. Isti nema nikakva primanja te se trenutno zbog bolesti 

nalazi na rehabilitaciji. Načelnik kaže da on po svojim ovlastima može odobriti do 5.000,00 kuna a 

neplaćeni iznos električne energije iznosi cca. 10.000,00 kuna. Nakon provedene rasprave jednoglasno 

se donosi: 
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ZAKLJUČAK 
u svezi zamolbe gosp. Mate Marasović iz Sutine 

 

1. Udovoljava se zamolbi gosp. Mate Marasović iz Sutine, Sutina-Milina 4 za podmirenje 

troškova električne energije u iznosu od 10.095,08 kuna zbog teške materijalne i zdravstvene 

situacije. 

2. Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Muć da otpiše dugovanja  koja gosp. Mate 

Marasović ima prema Općini Muć sa osnove komunalne naknade i odvoza komunalnog 

otpada u ukupnom iznosu od 2.628,80 kuna. 

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine 

Muć". 

 

Ad.16. 

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

je upoznao nazočne sa  Planom upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Muć za 2020. godinu. 
Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
 

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu  

Općine Muć za 2020. godinu 

 

1. Donosi se Plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine Muć za 2020. godinu. 
2. Ovaj Plan 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 18,30 sati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: 
    Mara Raić 
 

 

 

Predsjednica općinskog vijeća 

                        Općine Muć 
 

       _________________________ 
                Jelena Grgić 

 


