
 

 
 

     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: 021-05/20-01/02 
Urbroj: 2180/02-01-20-2 
Donji Muć, 21. svibnja 2020. godine 
 

 

 

Z A P I S N I K 

 
 Sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 21. svibnja 2020. godine s 

početkom u 17,00 sati. 
 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Jelena Grgić, Ankica Krolo, Josipa Grubišić, Stipe Sarić, Josip Granić, 

Ante Katić, Ante Karin, Tea Stričević, Zoran Stričević i Jurica Jurić  
 

ODSUTNI VIJEĆNICI:  Marko Piplica, Stipe Didić 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. financijske poslove 
 

 

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

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

je počela sa himnom RH te minutom šutnje za poginule u Domovinskom ratu. Nakon odavanja počasti 

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 11. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 
 

1. Vijećnička pitanja 

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2019. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik i Matija Duvnjak-viši ref. za rač.fin.poslove) 

3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik i Matija Duvnjak-viši ref. za rač.fin.poslove) 

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Muć za 2020. godinu 

(izvjestitelj: načelnik Općine Muć i Matija Duvnjak-viši ref. za rač.fin.poslove) 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Muć 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 
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6. Prijedlog Odluke o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja zakupa poslovnog prostora 

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

7. Prijedlog Odluke o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja  komunalne naknade i 

naknade za odvoz komunalnog otpada 

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

8. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Općine Muć 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Muć za razdoblje 

od 2020. do 2024. godine 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

 

 

Jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć, te se prelazi 

na točke dnevnog reda. 
 

 
Ad.1. 
 Vijećnička pitanja 
 

 Gosp. Jurica Jurić kaže da je Općina Muć zakinuta za 50 % autobusa od prije korone te pita 

jeli potpisan kakav ugovor jer kada se linije ukinu teško će se vratiti ? Načelnik kaže da nije potpisan  

ugovor već sporazum o pokrivanju gubitaka u kojem nije navedeno koje će linije voziti. Kaže da su u 

Promet-u d.o.o. rekli da će uvoditi dodatne linije  kako se budu vraćali putnici, đaci i studenti. Gosp. 

Jurica Jurić predlaže da se uvede linija iz Sutine sa polaskom u 5:15 sati na predsjedanje na autobus iz 

Drniša  jer većini zaposlenih ta linija odgovara te da se uvede linija iz Splita sa polaskom u 18:00 sati  

jer u vremenu od 15:30 do 20:30 sati nema ni jednog autobusa. Načelnik kaže da će uputiti dopis 

Promet-u d.o.o. kao stav Općinskog vijeća za uvođenjem ove dvije linije. 
 

Ad.2. 
 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 sa Godišnjim izvještajem 

o izvršenju proračuna Općine Muć za 2019. godinu. Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja: 
 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  
Općine Muć za 2019. godinu 

 

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

godinu. 

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

Općini Muć za 2019. godinu. 
4. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

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

u 2019. godini. 

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

religiji Općine Muć u 2019. godini. 
7. Usvaja se Godišnji Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, 

školskom i visokom obrazovanju Općine Muć u 2019. godini. 
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8. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 

2019. godinu. 
9. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju programa korištenja sredstava ostvarenih prihoda od 

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

mineralnih sirovina u 2019. godini. 

11. Ovaj Godišnji 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 i gđa. 

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

Općine Muć za 2019. godinu. Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja: 
 

ODLUKA 
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu 

 

1. Usvaja se Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. 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 i gđa. 

Matija Duvnjak-viši referent za rač. financ. poslove  koji su upoznali nazočne sa prijedlogom Izmjena 

i dopuna Proračuna Općine Muć za 2020. godinu. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
 

I. Izmjena i dopuna Proračun Općine Muć za 2020. godinu 
 

1. Donosi se I. Izmjena i dopuna Proračun općine Muć za 2020. godinu u iznosu od  
15.432.510,00 kuna. 

2. Donosi se I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Muć za 2020. godinu. 
3. Donosi se I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Općini Muć za 2020. godinu. 
4. Donosi se I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Muć 

za 2020. godinu. 

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

visokom obrazovanju Općine Muć u 2020. godini. 
6. Donosi se I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu i kulturi Općine Muć u 2020. 

godini. 
7. Donosi se I. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba na području Općine Muć u 2020. 

godini. 

8. Donosi se I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. 

godinu. 
9. Ove I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Muć za 2020. godinu, te Programi koji su sastavni 

dio Proračuna stupaju na snagu danom 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 Izmjena i dopuna Statuta Općine Muć sukladno Izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi.  Nakon provedene rasprave 

jednoglasno se donosi: 
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ODLUKA 

o Izmjenama i dopunama Statuta 
Općine Muć 

 

1. U članku 47. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13, 05/13), brišu se 

riječi:„predstojnika ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji“, te se zamjenjuju 

riječima: „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu Odluku 

o obustavi“. 
Članka 88. mijenja se i glasi: „Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u 

njegovom samoupravnom djelokrugu obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, 

svatko u svojem djelokrugu“. 

2. Sve ostale odredbe Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13, 05/13 ) 

ostaju na snazi. 
3. Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od objave „Službenom glasniku Općine 

Muć“. 
 

Ad.6. 

 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 privremenom 

oslobađanju od obveze plaćanja zakupa poslovnog prostora a sve sukladno Odluci Stožera civilne 

zaštite RH od 19. ožujka 2020. godine o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u 

trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja. Nakon provedene rasprave 

jednoglasno se donosi: 
 

ODLUKA 
o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja  

zakupa poslovnog prostora 
 

1. Ovom se Odlukom privremeno oslobađaju od obveze plaćanja zakupnine obveznici koji 

poslovnu djelatnost obavljaju temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu 

Općine Muć, a kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske Klasa: 810-

06/20-01/7, URBROJ: 511- 01-300-20-1 od 19. ožujka 2020. godine u potpunosti zabranjen 

rad uslijed epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane SARS-CoV-2 virusom, za razdoblje od 1. 

ožujka 2020. godine do 31. svibnja 2020. godine. 

2. Obveznik iz članka 1. ove odluke dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Muć, 

uputiti pismeni zahtjev u kojem traži oslobođenje sukladno ovoj Odluci. 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku Općine 

Muć". 

 

Ad.7. 
 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 

privremenom oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade i naknade za odvoz komunalnog 

otpada a sve sukladno Odluci Stožera civilne zaštite RH od 19. ožujka 2020. godine o mjerama 

ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i 

kulturnih događaja. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
 

ODLUKA 
o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade 

 i naknade za odvoz komunalnog otpada 
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1. Ovom se Odlukom privremeno oslobađaju od obveze plaćanja komunalne naknade i naknade 

za odvoz komunalnog otpada obveznici kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike 

Hrvatske Klasa: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511- 01-300-20-1 od 19. ožujka 2020. godine u 

potpunosti zabranjen rad uslijed epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane SARS-CoV-2 

virusom, za razdoblju od 01. ožujka 2020. godine do 31. svibnja 2020. godine. 

2. Obveznik plaćanja komunalne naknade i naknade za odvoz komunalnog otpada dužan je 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Muć, uputiti pismeni zahtjev u kojem traži 

oslobođenje sukladno ovoj Odluci. 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se 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 sa Planom operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. 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 2020. 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 2020. godini na području Općine Muć. 

2. Ovaj 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 Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na  
području Općine Muć za razdoblje od 2020. do 2024. godine. Nakon provedene rasprave jednoglasno 

se donose: 
 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite na  
području Općine Muć za razdoblje od 2020. do 2024. godine 

 

1. Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite na području Općine Muć 

za razdoblje od 2020. do 2024. godine. 
2. Ove Smjernice stupaju 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 17,45 sati. 
 

    
 

 

Zapisnik vodila: 

Predsjednica općinskog vijeća 
    Mara Raić                       Općine Muć 
 

       _________________________ 
                Jelena Grgić 


