
 
 

     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: 021-05/14-01/06 
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Donji Muć, 04. prosinca  2014. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 

 Sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 04. prosinca 2014. godine s 

početkom u 17,00 sati. 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Ante Jeličić, Ankica Krolo, Jerko Delić, Marko Piplica, Duje Elez, 

Martina Mravak, Stipe Sarić, Jure Vasilj, Zlatko Stupalo, Stipe 

Svalina,  Željko Vrdoljak , Ivan Jelavić i Jure Kapitanović. 

 

OSTALI NAZOČNI: Filip Stupalo- načelnik Općine Muć , Ana-Marija Jukić-zamjenik 

načelnika Općine Muć, Matija Duvnjak -ref.za rač. fin. poslove i Mate 

Grabovac predstavnik firme Grguša d.o.o. Donji Proložac 

 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ante Jeličić, te utvrđuje nazočnost 

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

Nazočni minutom šutnje odaju počast poginulim u Domovinskom ratu.  

 Predsjednik Općinskog vijeća  gosp. Ante Jeličić  je rekao da imamo novog vijećnika gosp. 

Juru Kapitanovića, te je pozvao predsjednicu  Mandatne komisije gđu. Ankicu Krolo da podnese 

izvješće o navedenom.  

Predsjednica Mandatne komisije gđa. Ankica Krolo je izvijestila nazočne kako  su Izjavom  od 

13. listopada 2014. godine gosp. Marko Stupalo, Ante Jelavić-Šako, Marija Čelan-Mijić, Ivica Bašić, 

Ante Domezet, Ivan Ćuk, Marin Relja, Lucija Vulić, Ivan Katić i Nina Veić mandat člana Općinskog 

vijeća Općine Muć stavili u mirovanje iz osobnih razloga, a gosp. Jure Kapitanović izabrani vijećnik 

Općinskog vijeća sa Kandidacijske liste grupe birača Marko Stupalo nastavlja obnašanje dužnosti  

vijećnika Općinskog vijeća. Nakon izvješća Mandatne komisije,  predsjednica gđa. Ankica Krolo čita 

tekst prisege, a  vijećnik Jure Kapitanović priseže, te istu potpisuje. 

 Nakon čestitke novom vijećniku prelazi se na predlaganje dnevnog reda sjednice. 

 Gosp. Jure Kapitanović pita zašto vijećnička pitanja nisu na početku sjednice , a ne na kraju. 

Kaže da se trebamo držati članka 107. Poslovnika koji kaže da su vijećnička pitanja prije dnevnog reda 

sjednice. Predsjednik vijeća je rekao da je vijeće izglasalo  tj. da se složilo da bude na kraju dnevnog 

reda. Gosp. Kapitanović je rekao da se na ovaj način  krši Poslovnik, te ukoliko bi vijećnička pitanja 

bila na kraju dnevnog reda  treba mijenjati  Poslovnik. Na kraju su se vijećnici složili da se ipak 

držimo Poslovnika i da vijećnička pitanja bude na početku sjednice. 

 Gosp. Jure Vasilj predlaže da se u dnevni red uvrsti točka „Problem Hitne pomoći na području 

Općine Muć“ što je sa 12 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom i usvojeno. 

 Gosp. Zlatko Stupalo se osvrnuo na točku 9. dnevnog reda te pita zašto  se uskraćuju 

informacije te zašto ovo izvješće nismo dobili ranije a ne da se čeka 6 mjeseci. 
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Predsjednik vijeća je odgovorio  da je on izvješće dobio malo prije prethodne sjednice te da 

nije uspio pripremiti materijale za vijeće. Kaže da datum na izvješću je datum kada su oni pisali 

izvješće, a ne kada ga je on dobio. 

Gosp. Ivan Jelavić predlaže izmjenu dnevnog reda na način da se točka 9. i 10. stave prije svih 

ostalih točaka jer su te točke vrlo važne tj. najvažnije. Prijedlog gosp. Jelavića nije prošao jer je 7 

glasova bilo „protiv“ , a 6 glasova „za“.  

Gosp. Jure Kapitanović je rekao predsjedniku vijeća da bi on trebao znati što mu je činiti jer 

Ministarstvo financija dostavlja izvješće predsjedniku vijeća  samo i iznimno ukoliko postoje 

nepravilnosti. 

Nakon provedene rasprave usvaja se dnevni red sa predloženom dopunom, te glasi: 

 

 

D N E V N I   R E D 
 

- usvajanje zapisnika sa 10. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 

 

1. Prijedlog Zaključka u svezi zamolbe Grguša d.o.o. Donji Proložac 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

2. Vijećnička pitanja 

3. Prijedlog Odluke o osnivanju Vlastitog pogona 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

4. Prijedlog Odluke o privremenom obavljanju komunalne djelatnosti održavanja čistoće na 

području Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Muć za 2015. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

6. Prijedlog Proračuna Općine Muć za 2015. godinu sa projekcijama za 2016.- 2017. godinu  sa 

Programima koji su sastavni dio Proračuna 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

7. Prijedlog Odluke o poslovima utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe općinskih 

poreza Općine Muć  za 2015. godinu 

      (Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

8. Godišnji izvještaj o izvršenju Programa održavanja i gradnje komunalne infrastrukture Općine 

Muć za 2013. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog 

vijeća izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2015. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

10. Zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja zakonitosti proračuna Općine Muć 

za razdoblje od 2010. do 2013. godine 

(Izvjestitelj: predsjednik vijeća) 

11. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Muć za 2013. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

12. Problem Hitne pomoći na području Općine Muć 

(Izvjestitelj: Jure Vasilj) 

 

 

 Prelazi se na usvajanje zapisnika sa 10. sjednice općinskog vijeća. Gosp. Jure Kapitanović pita 

kada će se dostaviti odgovor na vijećničko pitanje tko je služio civilni vojni rok u Općini Muć koje je 

postavljeno na prethodnoj sjednici  Općinskog vijeća ? 

 Nakon provedene rasprave sa 11 glasova „za“ i 1 glas „protiv“ usvaja se zapisnik sa 10. 

sjednice Općinskog vijeća. 
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Ad.1. 

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

pozvao predstavnika firme Grguša d.o.o. gosp. Matu Grabovca da izvijesti nazočne o svojoj zamolbi. 

Gosp. Mate Grabovac upoznao je nazočne o svojim namjerama proširenja proizvodnje . Kaže da je 

zemljište vlasništvo Republike Hrvatske a sa njim  gospodare Hrvatske šume. Navedeno zemljište 

Općina može izvlastiti na sebe,  te bi ga onda on koristio ili plaćao najam ili bi isto kupio što ovisi o 

odluci vijeća. Načelnik je pitao  kolike će biti količine prašine na novom postrojenju ? Gosp. Grabovac 

kaže da se on odmaknuo od kuća, prašine neće biti jer njemu prašina treba, te će ugraditi uređaj za 

zadržavanje prašine.  Gosp. Ivan Jelavić pita koliko Općina ima koristi tj. koliki su prihodi od Grguše 

d.o.o. za eksploataciju mineralnih sirovina ?. Načelnik i gđa. Matija Duvnjak kažu da je to cca. 

20.000,00 kuna. Gosp. Jelavić kaže da je to mizerna naknada za općinu  jer susjedne općine za istu 

svrhu imaju puno veće prihode  od 150.000,00 – 200.000,00 kuna. Načelnik kaže da treba provjeriti 

čije je zemljište vlasništvo od Hrvatskih šuma ili općine. 

 Gosp. Grabovac kaže da on plaća Ministarstvu gospodarstva 5% za ekspl. miner. sirovina, a 

koliko Općina dobije na navedeno ne može utjecati, te 2.000,00 kuna po hektaru godišnje. Državi je za 

5 godina koncesije  po ugovoru platio 500.000,00 kuna, a po novom ugovoru za 10 godina koncesije 

platio je 900.000,00. Da je to zemljište vlasništvo općine to bi išlo općini a ne državi.  

 Gosp. Jure Kapitanović  kaže da želi da gosp. Grabovac uspije u svom poslu, ali da mu se nije 

svidjela rečenica da će on  u suradnji sa svojim prijateljima izvlastiti zemlju  u korist općine. Mišljenja 

je da to treba napraviti općina. 

 Gosp. Jelavić je pitao gosp. Grabovca da li mu je Općina dužna na što je gosp. Grabovac 

odgovorio da je dužna. Gosp. Jelavić kaže da nije logično da Općina bude dužna njemu, već on nama . 

Gosp. Grabovac je također rekao da će sve papire firme od 01. siječnja 2015. godine prebaciti na 

Općinu Muć. Nakon provedene rasprave sa 12 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ donosi se : 

 

Z A K L J U Č A K 

u svezi zamolbe Grguša d.o.o. Donji Proložac 

 

 

1. Pokreće se postupak izvlaštenja  zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  u korist 

općine Muć, a po zamolbi Grguša d.o.o.  Donji Proložac. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Muć“. 

 

Ad.2. 

 

 Vijećnička pitanja 

 

 Gosp. Jure Kapitanović pita koliki je dug Grguši d.o.o. ? Načelnik odgovara da će dobiti u 

pismenom obliku za slijedeću sjednicu općinskog vijeća. 

 Gosp. Kapitanović  pita načelnika kada će otvoriti vodovod u Ogorju jer je prije dvije godine 

rekao da će to biti za dva tjedna, pa  pita kada će proći ta dva tjedna ? Načelnik kaže da to ne ovisi o 

njemu jer to  Općina više ne radi  već sve poslove u svezi izgradnje vodovoda i priključaka radi 

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split. 

 Gosp. Ivan Jelavić pita načelnika dali razmišlja o ostavci zbog kaznenih prijava koje su se 

zaredale ? Načelnik odgovara da ni jedna kaznena prijava nije podnesena i neće biti podnesena protiv 

njega, te da ne razmišlja o ostavci. 

 Gosp. Ivan Jelavić pita tko održava javnu rasvjetu na području Općine Muć pošto se prošli put 

nije znalo, te kaže da Jelavići ne svijetle mjesecima za razliku od ostalih zaseoka u Zelovu ? 

 Načelnik kaže da se krenulo sa održavanjem javne rasvjete prije nekoliko dana, ide se selo po 

selo, te će biti promijenjene i u Jelavićima. 
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Ad.3. 

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

obrazložio nazočnima obvezu osnivanja Vlastitog komunalnog pogona  jer nam je to naložio Državni 

ured za reviziju. Isti će djelovati do uspostave Regionalnog centra u Lećevici, a nakon toga trebamo 

osnovati komunalno poduzeće ili dati u koncesiju sakupljanje otpada. Kaže da on nije pobornik 

komunalnog poduzeća jer tko ga je god osnovao, doživio je krah. Načelnik je upravitelj pogona ili 

koga on imenuje od djelatnika. Nakon provedene rasprave  sa 12 glasova „za“ i 1 „suzdržan“ glas 

donosi se: 

 

O D L U K A 

o osnivanju Vlastitog pogona 

 

1. Donosi se Odluka o osnivanju Vlastitog pogona Općine Muć radi obavljanja komunalnih 

djelatnosti na području Općine Muć. 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Muć“. 

 

Ad.4. 

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

upoznao nazočne s obvezom donošenja Odluke o privremenom obavljanju komunalne djelatnosti 

održavanja čistoće na području Općine Muć. Gosp. Jure Vasilj pita koliki je profit Općine Muć od 

odvoza smeća ? Načelnik kaže da nema zarade jer cijena od 10 kuna ne može zatvoriti financijsku 

konstrukciju. Jedini način je podizanje cijene ili ustupiti odvoz nekome drugome koji će podignuti 

cijenu za nekoliko puta i sakupljati samo u mjestima uz cestu jer sve ostalo mu je neisplativo. 

Gosp. Jure Kapitanović pita kada će se početi sa razvrstavanjem otpada ? Načelnik kaže da 

smo u obvezi kroz 2015. godinu napraviti reciklažna dvorišta. Kaže da ne zna koliko će to utjecati na 

svijest ljudi osim ako se budu kažnjavali. 

 Gosp. Jure Vasilj predlaže da se kontejneri zbog smrada operu 1-2 puta godišnje u suradnji sa 

DVD-om . Načelnik kaže da je to veliki trošak  jer svaki kontejner treba dovesti pa ga vratiti natrag. 

 Gosp. Jure Kapitanović je mišljenja da ovo nije divlji narod već fali volje, propisa, nadzora, 

edukacije  za sortiranje otpada. Trebamo krenuti od sebe i svojim primjerom pokazati  i drugima. 

Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

 

O D L U K A 

o privremenom obavljanju komunalne djelatnosti održavanja 

čistoće na području Općine Muć 

 

1. Donosi se Odluka o privremenom obavljanju komunalnih djelatnosti održavanja čistoće na 

području  Općine Muć. 

2. Ova Odluka stupa danom donošenja, te će se objaviti u „Službenom glasniku Općine 

Muć“. 

 

Ad.5. 

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

provedene rasprave sa 10 glasova „za“, 1 „protiv“ i 2 „suzdržana“ glasa donosi se: 

 

ODLUKA 

o izvršavanju Proračuna Općine Muć za 2015. godinu 

 

1. Donosi se Odluka o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2015. godinu. 

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

Muć“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine. 
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Ad.6. 

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

obrazložio nazočnima  prijedlog Proračuna Općine Muć za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 

2017. godinu. Gosp. Jure Vasilj pita dali je točno da je 1.200.000,00 kuna predviđeno za plaće. 

Načelnik odgovara da su se plaće razdijelile i to  posebno načelnik i Jedinstveni upravni odjel, a 

posebno Vlastiti komunalni pogon jer je to tako tražio Državni ured za reviziju. Gosp. Vasilj također 

pita dali pročelnica radi ili je na porodiljnom, te kada će se početi sa gašenjem javne rasvjete po noći 

da se smanje troškovi ? Načelnik odgovara da pročelnica radi puno radno vrijeme, a što se tiče gašenja 

javne rasvjete kroz ovaj mjesec će se to realizirati ugradnjom tajmera.  Gosp. Vasilj kaže da je u 

proračunu planirano 100.000,00 kuna za otkup građevinskog zemljišta, da li se mislilo na prodaju 

zemljišta Grguši d.o.o. ili nešto drugo? Zamjenica načelnika Ana-Marija Jukić kaže da smo morali 

planirati sredstva za otkup zemljišta za izgradnju nogostupa, mada će se ljudi odreći naknade. Gosp. 

Vasilj također pita kada će se krenuti sa uvođenjem grobljanske naknade, te tko sve ima naknadu za 

prijevoz s posla koja je planirana u iznosu od 90.000,00 kuna ? Načelnik kaže da sa grobljanskom 

naknadom moramo krenuti jer nam je to i Državni ured za reviziju naložio ali na terenu imamo 

problem kome poslati uplatnice jer su to većinom obiteljske grobnice. Mišljenja je da svi moramo 

pomoći da bi se ustanovili korisnici grobnica , te da bi istima mogli slati uplatnice. Što se tiče naknade 

za prijevoz, istu imaju svi djelatnici osim Mire Ćuk. Gosp. Ivan Jelavić  kaže da se brka pojam 

vlasništva grobnica jer ljudi nisu vlasnici zemljišta već je to Općina a oni kupuju grobno mjesto te bez 

istoga mogu i ostati ako ne plaćaju grobljansku naknadu nekoliko godine,  kao što je to na drugim 

grobljima. Gosp. Jure Kapitanović pita na što se odnose planirana sredstva za uređenje poljskih i 

šumskih puteva, te popravak nerazvrstanih cesta ?  Načelnik odgovara da se svake godine trebaju 

popravljati poljski i šumski putevi usred nevremena i velikih kiša gdje nastaju znatna oštećenja kao što 

je to bilo i prije 1-2 mjeseca. Što se tiče nerazvrstanih cesta asfaltirat će se Bidnići-Topići, ulice u 

Donjem Muću i Zmijavac koji je oštećen usred poplava. 

Gosp. Kapitanović kaže da susjedne općine grade vrtiće iz sredstava  Fondova Europske unije, te pita 

gdje smo mi s tim ? Načelnik odgovara da u ovom momentu ne daju ništa ni za vrtiće ni za ceste. 

Gosp. Kapitanović kaže da je to apsolutna laž. Gosp. Kapitanović  pita tko će platiti silne kazne kada 

dođu zbog izvida i istraga koje još traju, načelnik ili općina, te da li su planirana ikakva sredstva za te 

kazne ? Načelnik kaže da će platiti kazne onaj tko bude odgovoran ako do njih dođe. 

Gosp. Vrdoljak pita zašto ove godine nisu predviđena sredstva za subvenciju poljoprivrednicima? 

Načelnik kaže da smo razmatrali tu mogućnost, međutim imamo 2-3 ozbiljna OPG-a, a ostali nisu 

zainteresirani. 

Gosp. Kapitanović pita dali su planirana sredstva za proslavu 150 godina  Župe u Ogorju, te po 

zamolbi gosp. Biuka ? Načelnik kaže da nema nikakvu zamolbu za proslavu Župe, a što se tiče gosp. 

Biuka koji njeguje običaje borbe bikova mogao se javiti po Javnom pozivu koji je bio objavljen prije 

donošenja Proračuna sa svojim programom. 

Gosp. Zlatko Stupalo kaže da je za suradnju sa vjerskim zajednicama predviđeno 10.000,00 kuna, te   

pita može li se sa te stavke  osvijetliti crkva u Neoriću sa 3-4 reflektora da se spoje na javnu rasvjetu ? 

Načelnik kaže da će se to napraviti ali ne sa te stavke. 

Gosp. Jure Kapitanović pita dali je planirana stavka ubiranja naknade za potrošak vode po javnim 

česmama,  zašto je toliki dug i tko su korisnici javnih česmi ? Načelnik odgovara da je ovo vijeće 

upoznato o ljudima kojima je omogućen spoj na javnu česmu jer drugačije nisu mogli dobiti priključak 

vode, samo je žalosno da im je učinjena usluga a oni ne plaćaju potrošak vode. 

Gosp. Kapitanović kaže da njemu smeta što to nitko ne plaća. Nekima je dovedena voda na 

poljoprivredno zemljište, te ne plaćaju ni vodu, ni koncesiju za zemljište (Ante Bebić). 

Kaže da nema ništa protiv nikoga, pa tako ni protiv Branka Kapitanovića već protiv neplaćanja najma 

godinama. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova „za“ i 6 glasova „protiv“ donosi se: 
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Proračuna Općine Muć za 2015. godinu 

sa projekcijama za 2016.- 2017. godinu 

 

1. Donosi se Proračun općine Muć za 2015. godinu u iznosu od 9.225.200,00 kuna  sa 

projekcijama za 2016. - 2017. godinu. 

2. Donosi se Plan razvojnih programa Općine Muć za razdoblje 2015-2017. godine. 

3. Donosi se Program socijalnih potreba na području Općine Muć u 2015. godini. 

4. Donosi se Program javnih potreba u športu, kulturi i religiji Općine Muć u 2015. godini. 

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

obrazovanju Općine Muć u 2015. godini. 

6. Donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Muć za 

2015. godinu. 

7. Donosi se Program održavanja  komunalne infrastrukture u Općini Muć za 2015. godinu. 

8. Donosi se Program korištenja sredstava ostvarenih prihoda od naknada za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada za 2015. godinu. 

9. Donosi se Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu. 

10. Donosi se Program utroška sredstava naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za 

2015. godinu. 

11. Ovaj Proračun  stupa na snagu osmog dana od dana objave u  «Službenom glasniku 

Općine Muć», a primjenjuje se od 01. 01. 2015. godine. 

 

 

Ad.7. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik općine Muć gosp. Filip Stupalo i gđa. 

Matija Duvnjak, referent za rač. fin. poslove. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

O D L U K A 

o poslovima utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe 

općinskih poreza Općine Muć  za 2015. godinu 

 

1. Donosi se Odluka o poslovima utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe 

općinskih poreza Općine Muć za 2015. godinu. 

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 gđa. Matija Duvnjak, ref. za rač. fin. poslove koja je 

obrazložila nazočnima  da je ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Programa održavanja i izgradnje 

komunalne infrastrukture Općine Muć za 2013. godinu trebalo donijeti ranije ali nije našom greškom, 

te nam je Državni ured za reviziju naložio donošenje istog. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova 

„za“, 5 „protiv“ i 1 „suzdržan“ glas usvaja  se: 

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Programa održavanja i gradnje 

komunalne infrastrukture Općine Muć za 2013. godinu 

 

1. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Programa održavanja i izgradnje komunalne 

infrastrukture Općine Muć za 2013. godinu. 

2. Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 

glasniku Općine Muć“. 
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Ad.9. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik općine Muć gosp. Filip Stupalo. 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 2015. 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 2015. 

godinu. 

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

Muć“, a primjenjuje se od 01.01.2015. godine. 

 

Ad.10. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog rda je predsjednik općinskog vijeća gosp. Ante Jeličić koji 

je dobio Zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru Općine Muć. Kaže da je on zadovoljan sa 

ovim mišljenjem te da tu nema nikakvog krivičnog djela. Gosp. Jure Kapitanović kaže da je dužnost 

predsjednika vijeća dostaviti sve materijale svim vijećnicima za pripremu sjednice, te da ne može on 

odrediti jeli to krivično dijelo ili ne, te pita predsjednika vijeća što namjerava sa ovim materijalom ? 

Gosp. Kapitanović kaže da će tražiti od Ministarstva financija sve dokumente pošto iste nisu dobili od 

predsjednika vijeća. Načelnik kaže da ovo izvješće nije  krivično ni kazneno djelo već same 

nepravilnosti. Nepravilnosti je bilo i biće ih,a ovo su greške općine preko 70 %, a ne načelnika. Kaže 

da on ne mora znati ispuniti putni nalog i sl. Načelnik kaže da namjere gosp. Kapitanovića nisu 

prosperitet Općine već samo destrukcija, kaže da je dovoljno pročitati članak  u Nacionalu i Globusu 

tko je Jure Kapitanović. Nisu zadovoljni sa izvješćem pa ga ovako napadaju.  Gosp. Ivan Jelavić kaže 

da načelniku nitko ne radi ništa, već on sam sebi, te bi mu bilo bolje da, da ostavku i iz svega se 

izvuče, a što se tiče izvještaja kaže da su prezadovoljni i svaki normalan čovjek bi to vidio. Također se 

osvrnuo na plaćanje Poreznoj upravi za procjenu nekretnina. Plaćalo se fizičkim osobama godinama 

na njihove račune. Gđa. Matija Duvnjak kaže da su to radile i druge Općine godinama, te da nitko nije 

provjeravao račune jer ih je izdavala Porezna uprava Solin. Kaže da nije bilo razloga da im ne 

vjerujemo. Načelnik kaže da općini nije napravljena nikakva šteta, niti je bilo pogodovanja jer bi za tu 

uslugu platili drugima. Gosp. Kapitanović kaže da razumije gđu. Matiju što brani interese načelnika 

jer prima nadnicu za strah. Gđa. Matija kaže da nije u redu da se sa njom razgovara na ovom nivo jer  

ona je samo djelatnica općine i  pošteno radi svoj posao. Također je rekao da potpisuje građevinske 

dnevnike, ali na nje upit o čemu se radi,  nije odgovorio . 

 Gosp. Zlatko Stupalo kaže da je predsjednik vijeća trebao dostaviti kompletnu dokumentaciju 

svim vijećnicima jer  dostavljanje dijela dokumentacije nije u redu. Načelnik je rekao da svi koji žele 

mogu doći pogledati kompletnu dokumentaciju u Općinu Muć. 

 Nakon provedene rasprave sa 7 glasova „za“ i 6 glasova „protiv“  donosi se: 

 

Z A K L J U Č A K 

u svezi Zapisnika o obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja zakonitosti 

proračuna Općine Muć za razdoblje od 2010. do 2013. godine 

 

1. Prima se na znanje Zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja zakonitosti 

Proračuna općine Mu za razdoblje 2010-2013. godine od strane Ministarstva financija, 

Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za financijski i 

proračunski nadzor. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u „Službenom 

glasniku Općine Muć“. 
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Ad.11. 

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

upoznao nazočne o obavljenoj reviziji u Općini Muć za 2013. godinu. Kaže da  izvješće nije dobro, 

uredi i službe u Općini ne rade ništa ili gotovo ništa. Kaže da mu je Revizija 2010. rekla da to sve 

makne od sebe jer nitko ništa ne zna raditi. Gosp. Jure Kapitanović kaže da će tražiti izvanrednu 

sjednicu o ovoj temi, te da će svi ostati iznenađeni za sve fiktivne ugovore, provizije, kockarske 

dugove, dizanje gotovine i sve drugo. Načelnik kaže da nisu dobili ono što su htjeli i očekivali pa sada 

napadaju. Gosp. Marko Piplica je mišljenja da ukoliko se udaljimo od točke dnevnog reda istu treba 

prekidati. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova „za“, 5 glasova „protiv“ i 1 „suzdržan“ glas donosi 

se: 

 

Z A K L J U Č A K 

o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Muć za 2013. godinu 

 

1. Prihvaća se Izvješće  o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Muć za 2013. godinu od 

strane Državnog ureda za reviziju, Područni ured Split, Klasa:041-01/14-02/91, Urbroj: 

613-19-14-6 od 28. listopada 2014. godine. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u „Službenom 

glasniku Općine Muć“. 

 

Ad.12. 

 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je  gosp. Jure Vasilj  koji je upoznao nazočne sa 

problemom Hitne pomoći na području Općine Muć. Kaže da je od ukidanja  dežurstva poginulo 5 

ljudi, dolazila je Hitna pomoć iz Drniša, Sinja i Solina. Svakodnevno se događaju nesreće, te je 

mišljenja da treba osnovati radnu grupu sa ciljem da se hitna pomoć vrati 24 sata dnevno. Načelnik 

kaže da smo mi upoznati sa navedenim problemom, pokušali smo problem riješiti ali treba izdvojiti 

velika financijska sredstva godišnje oko 1.000.000,00 kuna što mi kao Općina ne možemo. Pisali smo 

dopise na sve strane i svi su upoznati sa tim problemima. Kaže da je po njemu veći problem doktorice 

koje neće iziđu na teren. Gosp. Jure Vasilj kaže da je to više moralna obveza, ali ne moraju izići na 

teren. 

 

Budući da su sve točke dnevnog reda iscrpljene, predsjedavajući zaključuje sjednicu 

općinskog vijeća u 19,15 sati. 

 

 Predsjednik vijeća je imao potrebu obrazložiti Klubu vijećnika razloge ne sazivanja sjednice 

općinskog vijeća koju su  tražili. Naime zatražili su sazivanje sjednice 15. 10. 2014. godine, a u 

potpisu je bio vijećnik Marko Stupalo koji je 13. 10. 2014. godine  stavio mandat u mirovanje iz 

osobnih razloga. Zbog navedenog razloga sjednica nije sazvana. 

Predsjednik vijeća je također rekao da je gosp. Jure Kapitanović pola vijećnika potpisao da 

stavljaju mandat u mirovanje, da bi on došao na vlast. 

 
 

 

Zapisnik vodila: 

    Mara Raić 

 
Predsjednik općinskog vijeća 

                       Općine Muć 

 

       _________________________ 

                Ante Jeličić 

 


