
 

 
 

     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: 021-05/20-01/05 
Urbroj: 2180/02-01-20-2 
Donji Muć, 13. studenog 2020. godine 
 

 

Z A P I S N I K 
 

 

 Sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 13. studenog 2020. godine s 

početkom u 17,00 sati. 
 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Jelena Grgić, Marko Piplica, Josipa Grubišić, Josip Granić, Ante 

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

ODSUTNI VIJEĆNICI: Ankica Krolo, Stipe Sarić, 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 dopunu dnevnog reda točkom: "Prijedlog 

Odluke o davanju prethodne suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije 

ponude i sklapanje ugovora". 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 14. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 
 

1. Vijećnička pitanja 
2. Prijedlog Proračuna Općine Muć za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu 

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

3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Muć za 2021. godinu 

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

4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova općinskog 

vijeća izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2021. godinu 

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

5. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Muć za 2021. godinu 
(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 
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6. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru ekonomski 

najpovoljnije ponude i sklapanje ugovora 
(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 
 

Jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć, te se prelazi 

na točke dnevnog reda. 
 
Ad.1. 
 Vijećnička pitanja 
 

 Gđa. Jelena Grgić upoznala je nazočne vijećnike sa pozivom od strane Maria Eleza vlasnika  

firme Zagora Avanture d.o.o. Solin. Kaže da ju je isti kontaktirao iz razloga jer je nezadovoljan 

odlukom Općinskog vijeća sa prošle sjednice. Tražio je da se sastanu ali se od svega ogradila . 

Vijećnike je informirala da znaju ukoliko i njih bude kontaktirao.  
 Vijećnica Tea Stričević pita može li Općina što učiniti po pitanju pasa lutalica koje je netko 

istovario te su se razmnožili i stvaraju probleme mještanima ? 
 Načelnik kaže da svako zbrinjavanje psa lutalice košta 2.500,00 kuna bez PDV-a. Općina Muć 

ima potpisan ugovor sa firmom AS-EKO d.o.o. iz Šibenika. Kaže da je to velika cifra i da nam se 

svako malo ponavlja isti problem te je zadužio pročelnika da poduzme određene mjere i riješi 

navedeni problem. 
 

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 2021. godinu. 

Nakon provedene rasprave gosp. Jurica Jurić  kaže da je proračun dobar te moli da se riješi problem sa 

javnim česmama u Sutini jer se sve začepilo i voda ne može teći. Gosp. Zoran Stričević kaže da mu je 

drago da se rade projekti i da smo se makli od politikanstva te moli da se ogradi dječje igralište u 

Sutini sa novom ogradom u cilju sprječavanja štete na susjednoj parceli (gosp. Mijić). Načelnik kaže 

da će se problem riješiti i staviti ograda. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi : 
 

Proračun Općine Muć za 2021. godinu 
sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu 

 

1. Donosi se Proračun općine Muć za 2021. godinu u iznosu od 25.297.825,00 kuna sa 

projekcijama za 2022. i 2023. godinu. 

2. Donosi se Plan razvojnih programa Općine Muć za razdoblje 2021. godine sa projekcijama za 

2022.  i 2023. godinu. 
3. Donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Muć za 

2021. godinu. 
4. Donosi se Program održavanja  komunalne infrastrukture u Općini Muć za 2021. godinu. 
5. Donosi se Program socijalnih potreba na području Općine Muć u 2021. godini. 
6. Donosi se Program javnih potreba u športu i kulturi Općine Muć u 2021. godini. 

7. Donosi se Program javnih potreba u predškolskom odgoju, školskom i visokom  obrazovanju 

Općine Muć u 2021. godini. 
8. Donosi se Program korištenja sredstava ostvarenih prihoda od naknada za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u 2021. godini. 

9. Donosi se Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu. 
10. Donosi se Program utroška sredstava naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2021. 

godini. 

11. Ovaj Proračun Općine Muć za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. 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 2021. godine. 
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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 2021.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 2021. godinu 

 

1. Donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Muć za 2021. godinu. 

2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“ 

a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine. 
 

Ad.4. 
 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 2021. godinu. Načelnik kaže da su se vijećnici sa njegove liste odrekli naknade a za  

ostale vijećnike predviđena je naknada od 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 2021. 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 2021. godinu. 
2. Ova Odluka 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 zakonskom obvezom donošenja Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Muć za 2021. godinu. Isti je potrebno donijeti do 30. studenog 2020. godine. Nakon provedene 

rasprave jednoglasno se donosi: 
 

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu  
Općine Muć za 2021. godinu 

 

1. Donosi se Plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine Muć za 2021. godinu. 
2. Ovaj Plan 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 koji je 

upoznao nazočne s prijedlogom Odluke o davanju prethodne suglasnosti za donošenje Odluke o 

odabiru ekonomski najpovoljnije ponude i sklapanje ugovora. Nakon provedene rasprave jednoglasno 

se donosi: 

 

ODLUKA 

o davanju prethodne suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru  

ekonomski najpovoljnije ponude i sklapanje ugovora 
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1. Ovom Odlukom daje se prethodna suglasnost Općinskom načelniku za donošenje Odluke o 

odabiru ekonomski najpovoljnije ponude i sklapanje ugovora u otvorenom postupku javne 

nabave male vrijednosti MV-48-20, za radove na zgradi kulturnih institucija - revitalizacija 

Brownfield objekta u Muću. 
2. Odlukom o odabiru odabire se ekonomski najpovoljnija ponuda. Na osnovi rezultata pregleda 

i ocjene ponuda te kriterija za odabir ponude donosi se Odluku o odabiru. Nakon izvršnosti 

Odluke o odabiru ovlašćuje se Općinski načelnik da može sklopiti ugovor o javnoj nabavi. 

3. Ova Odluka stupa na snagu prvog 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 17,40 sati. 
 

 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: 

Predsjednica općinskog vijeća 
    Mara Raić                       Općine Muć 
 

       _________________________ 
                Jelena Grgić 


