
 

 
 

     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: 021-05/20-01/04 
Urbroj: 2180/02-01-20-2 
Donji Muć, 11. rujna 2020. godine 
 

 

Z A P I S N I K 
 

 

 Sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 11. rujna 2020. godine s 

početkom u 17,00 sati. 
 

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

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

ODSUTNI VIJEĆNICI:  Stipe Sarić, Ante Karin, 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. 

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

odavanja počasti predsjednica Općinskog vijeća predlaže dnevni red kao u pozivu, te se isti 

jednoglasno prihvaća te glasi: 
 

 

D N E V N I   R E D 

 

 

 - verifikacija zapisnika sa 13. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 
 

1. Vijećnička pitanja 

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za razdoblje od 01. siječnja 2020. 

godine do 30. lipnja 2020. godine 

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

3. Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 

2020. godine 

(izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

4. Prijedlog Zaključka u svezi zamolbe Zagora Avanture d.o.o. Solin 

(izvjestitelj: načelnik Općine Muć i pročelnik JUO Općine Muć) 
5. Prijedlog Zaključka u svezi zamolbe Jelene Žura iz Splita 

(izvjestitelj: načelnik Općine Muć i pročelnik JUO Općine Muć) 
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Jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć, te se prelazi 

na točke dnevnog reda. 
 
Ad.1. 
 Vijećnička pitanja 
 

 Gosp. Jurica Jurić kaže da se trebaju vratiti autobusi koji su prometovali prije korone tj da se 

vrati sve na stanje od prije kada je potpisan ugovor sa Promet-om d.o.o.. Općina Muć je izgubila dosta 

linija te moli da se vrati linija koja polazi u 8,00 sati iz Splita za Drniš  a vraća se u 10,00 sati iz 

Drniša. Također predlaže da autobus koji prometuje u subotu u 12,00 sati iz Drniša ide preko Neorića. 

Kaže da nije prometovala linija u 15,30 iz Splita za Sutinu  tzv. "Zelovka" ali da je to riješeno te da će 

ista prometovati od ponedjeljka. Načelnik kaže da se ne može svima udovoljiti jer ako autobus ide 

preko Neorića bune se oni na Vlaci i sl. Što se tiče vraćanja linija mišljenja je da Promet d.o.o. čeka 

kako će se sve odvijati u svezi škole  te da će linije vraćati postepeno kako se budu vraćali i putnici. 

Općina Muć je pohvaljena od strane Prometa d.o.o  da je jedna od rijetkih koja uredno podmiriva 

svoje obveze tj nema nikakva dugovanja. 
 Gđica. Josipa Grubišić pita u kakvoj su fazi stanovi stambene zgrade u Donjem Muću ? 

Načelnik kaže da je ostao problem sa crnom jamom. Općina je uložila 10.000,00 kuna za vodomjere te 

je svaki stan dobio svoj vodomjer  te bi se po potrošnji vode trebao plaćati i račun za crnu jamu . Svi 

stanari su se složili i plaćaju račune osim dr. Minke i Željka Koljanina. Oni smatraju da nisu u obvezi 

plaćati pražnjenje crne jame već je to obveza vlasnika zgrade. Kažu da im je to veliki trošak te je 

nekoliko puta skuplji nego potrošnja vode. Njihov račun je najveći jer oni najviše i troše. Načelnik 

kaže da postoji ljudski odnos Općina bi to i plaćala a ne da oni pričaju da će se sve riješiti kada dođe 

drugi načelnik. Da smo digli veći najam mogli su se troškovi pražnjenja pokriti iz najma a ovako 

ostaje problem. Stanovi nisu njihovi nego svih stanovnika Općine Muć a oni prijete odvjetnicima i 

pritiskuju Općinu a žive u općinskim stanovima. Gđa. Matija Duvnjak kaže da Općinsko vijeće može 

donijeti odluku da Općina Muć plaća pražnjenje crne jame koje godišnje košta oko 18.000,00 kuna jer 

sve ovo drugo što radimo je prekršaj. Pročelnik JUO  gosp.  Goran Podnar kaže da mi njih možemo 

prijaviti vodopravnim  inspektorima i oni će im zatvoriti vodu ali problem nije riješen jer će ostati bez 

vode. Načelnik kaže da će on obaviti razgovor sa svima pojedinačno pa će izvijestiti vijeće na jednoj 

od slijedećih sjednica te će se donijeti nekakav zaključak. 
Gosp. Josip Granić pita što je sa domom za vatrogasce ?  

Načelnik kaže da  je Ana-Marija Jukić pisala projekt te je vatrogascima dodijeljeno 7.200.000,00 kuna 

za izgradnju vatrogasnog  doma. Da bi povukli sredstva treba im netko dati jamstvo da bi digli kredit 

kojim bi platili dio radova. Nakon toga zatražili bi povlačenje dobivenih sredstava kojim bi plaćali 

ostale radove. Općina Muć im ne može dati jamstvo jer isto može dati samo udrugama kojima je ona 

osnivač i uz suglasnost Ministarstva financija. Načelnik kaže da neko rješenje moramo naći te da se 

sada uključila  Splitsko-dalmatinska županija koja će preko Vlade RH  pokušati naći neko rješenje .  

Gđa. Ankica Krolo pita može li se nasuti put u Gornjem Muć - put Ćukovih staja ? 
Načelnik kaže da će bit nasuto, te da je to u programu Hrvatskih šuma. 
 

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 2020. godinu. Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja : 
 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za razdoblje 
od 01. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine 

 

1. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2020. godinu. 

2. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Muć za 2020. 

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

Općini Muć za 2020. godinu. 
4. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Muć za 2020. godinu. 

5. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa socijalnih potreba na području Općine 

Muć u 2020. godini. 
6. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju plana Programa javnih potreba u športu i kulturi 

Općine Muć u 2020. godini. 
7. Usvaja se Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, 

školskom i visokom obrazovanju Općine Muć u 2020. godini. 

8. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 

2020. godinu. 
9. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju programa korištenja sredstava ostvarenih prihoda 

od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2020. godini. 

10. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava naknade za 

eksploataciju mineralnih sirovina u 2020. godini. 
11. Ovaj Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2020. 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 2020. godine do 30. lipnja 2020. 

godine. Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja: 
 

Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 
01. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine 

 

1. Usvaja se Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 

30. lipnja 2020. 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 pročelnik 

JUO Općine Muć gosp. Goran Podnar koji  su upoznali nazočne sa zamolbom  Zagora Avanture d.o.o. 

iz Solina za raskidom ugovora o zakupu poslovnog prostora  koji se nalazi u Donjem Ogorju zbog 

situacije sa COVIDOM 19  jer su mu Agencije otkazale sve najavljene grupe. Stranka moli da mu se 

refundira ulaganje u prostor u iznosu od 62.000,00 kuna umanjeno za iznos 14.400,00 kn zakupnine 

do 01.12.2020. godine  do kada teče otkazni rok od 3 mjeseca. Načelnik kaže da je to njegov rizik te 

da mu je vijeće izišlo u susret i omogućilo kompenziranje ulaganja kroz zakup. Većina vijećnika je 

mišljenja da mu se prihvati raskid ugovora i ne prizna ulaganja u navedeni prostor. Nakon provedene 

rasprave jednoglasno se donosi: 
 

ZAKLJUČAK 
u svezi zamolbe za raskidom Ugovora o zakupu poslovnog prostora 

Zagora Avanture d.o.o. Solin 
 

1. Udovoljava se zamolbi društva Zagora Avanture d.o.o. Solin kojim traži sklapanje sporazuma 

o raskidu Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa 01.09.2020. godine uz poštivanje otkaznog 

roka od 3 (tri) mjeseca. 
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2. Ne udovoljava se zamolbi društva Zagora Avanture d.o.o. kojom po isteku zakupa traži 

refundaciju iznosa od 47.600,00 kn na ime troškova ulaganja u poslovni prostor. 

3. Predlaže se pod uvjetom da društvo Zagora Avanture d.o.o. prihvati uvjete iz točke 1. i 2. 

ovog zaključka, sklapanje sporazuma o raskidu Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa 30. 

studenim 2020. godine kao zadnjim danom zakupa uz obvezu društva Zagora Avanture d.o.o. 

na podmirenje svih troškova (zakupa, komunalne naknade, potrošnje električne energije i sl.) 

koji terete predmetni poslovni prostor te odricanjem potraživanja iz toč. 2 ovog Zaključka. 
4.  Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave „Službenom glasniku Općine Muć“. 

 
Ad.5. 
 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 tj. prijedlogom Jelene 

Žure rođ. Šolić za donošenjem Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu 

Općine Muć – nerazvrstane ceste za pristupni put dužine cca 110 m koji vodi do njenog zemljišta, koji 

bi se zvao "Put Viništa", a kako bi isti bio evidentiran u katastarskim i zemljišnim knjigama uz obvezu 

izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja, čiju izradu bi financirala Općina Muć. Nakon provedene 

rasprave jednoglasno se donosi: 
 

 

O D L U K A 
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, za nekretnine upisane kod Općinskog suda u Splitu, 

Zemljišnoknjižni odjel Solin u:  

 zk.ul.br. 576, zk.č.br. 1858, k.o. Sutina, ukupne površine 13572 m2, 

 zk.ul.br. 437, zk.č.br. 994/1, k.o. Sutina, ukupne površine 1813 m2, 

 zk.ul.br. 435, zk.č.br. 995, k.o. Sutina, ukupne površine 2248 m2, 

 zk.ul.br. 397, zk.č.br. 997/3, k.o. Sutina, ukupne površine 321 m2, 

 zk.ul.br. 398, zk.č.br. 997/2, k.o. Sutina, ukupne površine 299 m2, 

 zk.ul.br. 396, zk.č.br. 997/1, k.o. Sutina, ukupne površine 473 m2, 

 zk.ul.br. 479, zk.č.br. 999, k.o. Sutina, ukupne površine 2555 m2, 

 zk.ul.br. 513, zk.č.br. 1000, k.o. Sutina, ukupne površine 755 m2, 

 zk.ul.br. 397, zk.č.br. 998/3, k.o. Sutina, ukupne površine 27 m2, 

 zk.ul.br. 398, zk.č.br. 998/2, k.o. Sutina, ukupne površine 61 m2, 

 zk.ul.br. 396, zk.č.br. 998/1, k.o. Sutina, ukupne površine 88 m2,  

 zk.ul.br. 614, zk.č.br. 994/2, k.o. Sutina, ukupne površine 1752 m2,  

 zk.ul.br. 552, zk.č.br. 1004/4, k.o. Sutina, ukupne površine 594 m2. 

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.  

3. Nerazvrstana cesta iz ove odluke biti će označena brojem 544 u jedinstvenoj bazi podataka o 

nerazvrstanim cestama koju vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Muć, naziva “Put Viništa” 

te je prikazana na grafičkoj skici  M:1000, koju je izradila tvrtka Geotehna d.o.o. iz Splita od 

10.07.2020. godine, a koja je sastavni dio ove Odluke. 
4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Muć”. 
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Budući da su sve točke dnevnog reda iscrpljene, predsjednica Općinskog vijeća zaključuje 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Muć u 18,20 sati. 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: 

Predsjednica općinskog vijeća 
    Mara Raić                       Općine Muć 
 

       _________________________ 
                Jelena Grgić 


