
 

 
 

     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: 021-05/20-01/03 
Urbroj: 2180/02-01-20-2 
Donji Muć, 17. srpnja 2020. godine 
 

 

Z A P I S N I K 
 

 Sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 17. srpnja 2020. godine s 

početkom u 17,00 sati. 
 

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

Granić, Ante Katić, Tea Stričević, Stipe Didić, Zoran Stričević i Jurica 

Jurić  
 

ODSUTNI VIJEĆNICI:  Stipe Sarić, Ante Karin 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. 

Predsjednica poziva nazočne da minutom šutnje odaju počast poginulim u Domovinskom ratu. Nakon 

odavanja počasti predsjednica Općinskog vijeća predlaže dopunu dnevnog reda točkom: "Prijedlog 

Odluke o zaduženju Općine Muć za projekt "Revitalizacija Brownfield objekta u Muću". Također 

predlaže da navedena točka dnevnog reda bude odmah iza vijećničkih pitanja. Nakon provedene 

rasprave jednoglasno se prihvaća predloženi dnevni red sa dopunom te glasi: 

 

D N E V N I   R E D 

 

 - verifikacija zapisnika sa 12. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 
 

1. Vijećnička pitanja 

2. Prijedlog Odluke o zaduženju Općine Muć za projekt "Revitalizacija Brownfield objekta u 

Muću" 
(Izvjestitelj: načelnik) 

3. Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Muć za 2020. godinu 

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

4. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 
5. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Muć 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

6. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Općine Muć 

– nerazvrstane ceste 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć i pročelnik JUO Općine Muć) 
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7. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Prisike III" – UPU 45 

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

8. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Bujakovac" – UPU 46 

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

Jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć, te se prelazi 

na točke dnevnog reda. 
 
Ad.1. 
 Vijećnička pitanja 
 

 Nije bilo vijećničkih pitanja od strane vijećnika Općinskog vijeća Općine Muć. 
 

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

upoznao nazočne s prijedlogom Odluke o zaduženju Općine Muć za projekt "Revitalizacija 

Brownfield objekta u Muću". Kaže da je vrijednost projekta cca 9.200.000,00 kuna a sufinanciran je 

od strane Europskog strukturnog i investicijskog fonda u iznosu od 4.494.979,24 kuna. Radi 

zatvaranja financijske konstrukcije, odnosno razlike do ukupnog iznosa koji nije pokriven sredstvima 

iz Ugovora Općina Muć bi se zadužila kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 

4.700.000,00 kuna. Kaže da mi ne znamo kolika će biti cijena kada se raspiše natječaj niti šta se 

događa na tržištu u svezi cijena ali je vrijednost projekta cca 9.200.000,00 kuna. Davanje suglasnosti 

Ministarstva financija odnosno Vlade Republike Hrvatske jedan od preduvjeta za potpisivanje 

Ugovora o kreditu s HBOR-om. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
 

ODLUKA 
o zaduženju Općine Muć za projekt "Revitalizacija Brownfield objekta u Muću" 

referentni broj KK.06.2.2.12.0005 

 

1. Općina Muć će se zadužiti u iznosu od 4.700.000,00 kuna radi financiranja projekta 

"Revitalizacija Brownfield objekta u Muću"referentni broj KK.06.2.2.12.0005 kod Hrvatske 

banke za obnovu i razvitak, Zagreb. 
2. Ovlašćuje se Općinski načelnik po dobivanju suglasnosti za zaduženje od strane Vlade 

Republike Hrvatske, odnosno ministra financija da zaključi Ugovor o kreditu s Hrvatskom 

bankom za obnovu i razvitak. 
3. Ova Odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za 

zaduživanje a objaviti će se 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 sa prijedlogom II 

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

donose: 
 

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Muć za 2020. godinu 
 

1. Donosi se II. Izmjena i dopuna Proračun općine Muć za 2020. godinu u iznosu od  
16.376.155,00 kuna. 

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

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

za 2020. godinu. 

5. Donosi se II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu i kulturi Općine Muć u 2020. 

godini. 
6. Ove II. 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.4. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnik JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji 

je upoznao nazočne sa prijedlogom Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Muć. Općinsko vijeće je u obvezi donijeti navedenu Odluku sukladno članku 35. i 53. Zakona 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
 

ODLUKA 
o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć 

 

1. Donosi se Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć. 
2.  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave „Službenom glasniku Općine Muć“. 

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

su upoznao nazočne sa prijedlogom Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Muć. 

Općinsko vijeće je u obvezi donijeti navedenu Odluku sukladno članku 48. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
 

ODLUKA 
o komunalnim djelatnostima na području Općine Muć 

 

1. Donosi se Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Muć. 
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 i pročelnik 

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

statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Općine Muć – nerazvrstane ceste. Načelnik kaže da 

se radi o makadamskoj cesti koja povezuje  Krivi Dolac sa Dicmom. Na navedenoj cesti je blokada 

zbog kamenoloma Imber. Mještani Dicma nisu dozvolili ulazak u posjed sa svoje strane te je Lavčević 

pokušao sa naše strane ali je spriječen jer su se mještani organizirali i ne dozvoljavaju ulazak. 

Navedena cesta je izgubila status županijske ceste Odlukom Ministarstva prometa  iz 11 mjeseca 

2018. godine te je postala nerazvrstana cesta. Mi moramo tu cestu proglasiti javnim dobrom – 

nerazvrstanom cestom te Općinu Muć uknjižiti kao vlasnika dionice temeljem Zakona. Mi sa ovom 

Odlukom odlučujemo o statusu ceste i rješavamo je pravno a nikome ništa ne dajemo. Nakon 

provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
 

ODLUKA 

o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

u vlasništvu Općine Muć – nerazvrstane ceste 

 

1. Ovom odlukom utvrđuje se status javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu 

Općine Muć – nerazvrstane ceste, u k.o. Neorić za dionicu ceste Neorić-Sičani/Dicmo/-D1 i to 

središnji dio bivše ŽC 6116, u dijelu gdje se priključuje kamenolom Imber i to dio koji se 

nalazi u granicama Općine Muć.   



-4- 
 

2. Temeljem ove Odluke pristupit će se izradi geodetskog elaborata izvedenog stanja i provest će 

se postupak uknjižbe i upisa nerazvrstane ceste u katastarskim i zemljišnim knjigama sukladno 

odredbama članka 131. do 133. Zakona o cestama („Narodne Novine" 

84/11,22/13,54/13,148/13, 92/14, 110/19).  
3. Nerazvrstana cesta iz ove odluke biti će označena brojem 545 u jedinstvenoj bazi podataka o 

nerazvrstanim cestama koju vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Muć.  

4. 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 i pročelnik 

JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji su upoznali nazočne sa prijedlogom Urbanističkog plana 

uređenja "Prisike III" – UPU 45.  Temeljem Zakona o prostornom uređenju proveden je postupak 

izrade Urbanističkog plana  te su prikupljeni zahtjevi javnopravnih tijela, izrađen je prijedlog UPU-a, 

provedena je javna rasprava i objavljeno Izvješće o javnoj raspravi te je utvrđen prijedlog Konačnog 

urbanističkog plana  "Prisike III" – UPU 45 kojega je potrebno usvojiti od strane Općinskog vijeća. 

Načelnik kaže da se ništa ne mijenja na terenu tj. sve ostaje u istim granicama s tim da će sada vlasnik 

zemljišta biti Općina Muć a ranije su bile Hrvatske šume. Nakon provedene rasprave jednoglasno se 

donosi: 
 

ODLUKA 

o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Prisike III" – UPU 45 

 

1. Donosi se Urbanistički plan 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 i pročelnik 

JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji su upoznali nazočne sa prijedlogom Urbanističkog plana 

uređenja "Bujakovac" – UPU 46. Temeljem Zakona o prostornom uređenju proveden je postupak 

izrade Urbanističkog plana  te su prikupljeni zahtjevi javnopravnih tijela, izrađen je prijedlog UPU-a, 

provedena je javna rasprava i objavljeno Izvješće o javnoj raspravi te je utvrđen prijedlog Konačnog 

urbanističkog plana "Bujakovac" – UPU 46 kojega je potrebno usvojiti od strane Općinskog vijeća.  
Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
 

ODLUKA 

o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Bujakovac" – UPU 46 

 

1. Donosi se Urbanistički plan uređenja "Bujakovac" – UPU 46. 

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 17,45 sati. 
 

    
 

 

Zapisnik vodila: 

Predsjednica općinskog vijeća 
    Mara Raić                       Općine Muć 
 

       _________________________ 
                Jelena Grgić 


