
 
 

     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: 021-05/15-01/01 

Urbroj: 2180/02-01-15-2 

Donji Muć, 26. ožujka  2015. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 
 

 Sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 26. ožujka 2015. godine s 

početkom u 17,00 sati. 

 

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

Martina Mravak, Stipe Sarić, Zlatko Stupalo, Stipe Svalina,  Željko 

Vrdoljak , Ivan Jelavić i Jure Kapitanović. 

 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Jure Vasilj 

 

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

načelnika Općine Muć i Kristina Dragin Jelić-pročelnica JUO Općine 

Muć 

 

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 otvara raspravu o predloženom dnevnom redu. Gosp. Stipe 

Svalina predlaže da se uvrsti točka dnevnog reda „Dizanje Dana općine na višu razinu“.  Predsjednik 

općinskog vijeća kaže da nema potrebe jer je dignut, te su za ovu godinu osigurana veća sredstva za 

Dan općine. 

Gosp. Jure Kapitanović kaže  da su on i gosp. Jelavić  dopisom od 23. 02. 2015. godine 

zatražili uvid u određenu dokumentaciju koji su uputili predsjedeniku vijeća ali do danas nisu dobili 

odgovor. Također kaže da je gđa. Matija Duvnjak po zapisniku sa 12. sjednice trebala dostaviti tražene 

podatke ali to nije učinjeno.  Predsjednik vijeća odgovara da su oni ranije tražili korisnike javnih 

česmi te su navedene podatke i dobili. Sada traže za razdoblje od 2010. godine uvide u plaćanja javnih 

česmi i dr. te nismo u mogućnosti  sve to pripremiti zbog drugih obveza i poslova. Kaže da mogu doći 

u Općinu, dati će im se papiri pa neka sami traže. 

Gosp. Jure Kapitanović traži da se u dnevni red uvrsti točka: „Dostava dokumentacije po kojoj 

je on nelegalno došao na mjesto vijećnika“ jer je Predsjednik vijeća rekao da on ima dokumentaciju o 

navedenom . Predsjednik vijeća je rakao da ukoliko dođe do sudskog postupka, da će to i dokazati. 

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ante Jeličić predlaže dopunu dnevnog reda točkom: 

„Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika za primjenu Zakona o pečetima i žigovima s 

grbom Republike Hrvatske i pečeta za funkcionalne potrebe u Općini Muć“. 

Nakon provedene rasprave  sa 10 glasova „za“ usvaja se  dnevni red sa predloženom 

dopunom, te glasi: 
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D N E V N I   R E D 

 

- usvajanje zapisnika sa 12. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 

 

1. Vijećnička pitanja 

2. Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. srpnja 2014. godine do 31. 

prosinca 2014. godine 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

3. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Muć za 2014. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

4. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne 

djelatnosti crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na 

području Općine Muć 

(Izvjestitelj: Povjerenstvo za koncesije) 

5. Prijedlog Odluke o osnivanju radne zone Prisike 3 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć i pročelnik) 

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

Muć – nerazvrstane ceste 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć i pročelnik) 

7. Prijedlog Odluke o osnivanju Socijalnog vijeća Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć i pročelnik) 

8. Prijedlog Zaključka o provedbi izvansudske nagodbe između A-Cosmos d.d. Ljubljana i 

Promet d.o.o. Split 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

9. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Muć u 2014. godini 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

10. Prijedlog za imenovanje novog člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

11. Prijedlog Zaključka u svezi zamolbe gosp. Željka Šegović  o plaćanju komunalnog 

doprinosa 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

12. Prijedlog zaključka u svezi peticije stanovnika Male Milešine za promjenom naziva ulice 

u zaseoku Bučevići 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika za primjenu Zakona o pečetima i 

žigovima s grbom Republike Hrvatske i pečeta za funkcionalne potrebe u Općini Muć 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć) 

 

 

Prelazi na verifikaciju zapisnika sa 12. Sjednice Općinskog vijeća. Gosp. Jure Kapitanović 

traži da se konstatira u zapisnik da gđa. Matija Duvnja nije dostavila materijale koje je trebala po 

zapisniku sa12. sjednice općinskog vijeća. Nakon provedene rasprave  sa 10 glasova „za“ i 1 glas 

„protiv“ usvaja se  zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Ad.1. 

 Vijećnička pitanja 

 

 Gosp. Stipe Svalina pita može li se što napraviti po pitanju nasipanja puteva prema Pribudama 

(Šerići i dr.), cesta je očajna  a posebno početak i kraj ceste ? Načelnik odgovara da kreće program 

javnih radova te da će angažirat  te ljude i pokušati riješiti navedeni problem. 

Gosp. Željko Vrdoljak pita da li će se asfaltirati par zaseoka u Neoriću (Sarići, Donja Mala i 

dr.) koji su ostali neasfaltirani prije par godina, a obećano je da će se i oni asfaltirati.  
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Također pita može li se zamjeniti kontejner kod kapelice (kaže da ima kod Mamića dva 

neiskorištena kontejnera), te kaže da ne radi javna rasvjeta spoj Donja Mala-Centar. Načelnik 

odgovara da će se teško asfaltirati zaseoci u Neoriću jer Općina nema sredstava. Što se tiče 

kontejenera kaže da ih nema na lageru, a ako ih ima jedan bi trebao ići u Crivac, a jedan u 

Bračević.Kaže da će se nabaviti 20-ak novih kontejnera. Što se tiče javne rasvjete uvjek je isti 

problem. Treba promjeniti 200 metara kabela jer svaka bura izaziva nestanak javne rasvjete. 

Koncesionar je upoznat i problem će se riješiti. 

Gosp. Jure Kapitanović pita čemu plaćanje privatne firme za povlačenje sredstava EU kada je 

načelnik rekao da nema vjere u EU fondove, te da li i javna rasvjeta ne svijetli u Ogorju jer su 

nepodobni ? 

Načelnik odgovara da što se tiče povlačenja sredstava iz EU fondova, da je to njegov osobni 

stav a ne ove strukture i ovih ljudi. Javna rasvjeta u Ogorju ne svijetli, ne zbog nepodobnosti već zbog 

velikih kvarova javne rasvjete na terenu. Koncesionar ide od mjesta do mjesta te će tako riješiti  i 

Ogorje. Dvije godine nije se ništa popravljalo i nakupili su se veliki kvarovi. 

Gosp. Kapitanović pita koje projekte je Općina kandidirala ? Načelnik odgovara da je to 

projekt šetnice, biciklističke staze, oživljavanje milinica, pećina  i sl. 

Gosp. Zlatko Stupalo pita ukoliko se nešto ne može asfaltirati, može li se bar nasuti koji 

kamion jalovine kao napr. u Miritu-put Gale i dr.  Načelnik kaže da je proračun taj koji dirigira. Mi 

novca nemamo, a sa navedenim je upoznat. 

Gosp. Ivan Jelavić pita može li općina sredstvima EU pomoći ljudima da svoje nekretnine 

upišu u knjige, gruntovnice, katastre jer se vode kao državno vlasništvo ( Hrvatske šume, Hrvatske 

vode i dr.). Kaže da je tipičan primjer Općina Hrvace. Načelnik kaže da je to dosta skup projekt. 

Općina Klis kreće u tom smjeru (3.000.000,00 kuna im je potrebno za taj projekt). Kaže da je to hvale 

vrijedna inicijativa ali mi nemamo sredstava. 

Gosp. Ivan Jelavić kaže da u našoj općini nije izgrađen ni metar nogostupa, te da ga žalosti što 

djeca hodaju po cesti. Kod nas se stavljaju ležeći policajci umjesto da se naprave nogostupi. 

Rješavanje nogostupa u Donjem Muću je bolna točka. 

Načelnik kaže da očito nije upoznat koliko se Općina u zadnjih nekoliko godina anganžirala za 

postavljanje nogostupa. Ishodili smo lokacijsku dozvolu, ljudi su se odrekli zemljišta te su učinjene 

mnoge stvari po pitanju nogostupa. U tijeku je ishodovanje građevinske dozvole. 

Gđa. Ankica Krolo pita da li se što pokrenulo sa izmještanjem autobusne stanice  u Gornjem 

Muću – Orlovići? Načelnik odgovara da se radi na tome, te će se napraviti nekoliko ugibališta za 

autobuse. 

 

Ad.2. 

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

upoznao nazočne sa svojim izvješćem o radu za razdoblje od 01. srpnja 2014 do 31. prosinca 2014. 

godine. Gosp. Kapitanović se osvrnu na navedeno izvješće u dijelu u kojem načelnik kaže „da je bio 

opterećen i izložen lažnim i neargumentiranim prijavama i pritiscima različitih struktura društva, a sve 

temeljem zlonamjernih i neumjesnih prijava dijela oporbe Općine Muć“ te kaže da će si on dati 

slobodu i poslati svim vijećnicima dopis u kojem je vidljivo da su oni u svim svojim navodima iz 

prijave bili u pravu, a neka načelnik dostavi dopis ( koji je rekao da posjeduje) da on za ništa nije kriv, 

te da za ništa neće odgovarati. 

 Gosp. Ivan Jelavić se osvrnuo na izvješće načelnika te kaže da je puno učinjeno s obzirom da 

ga nikada nema, te da se nikada nikome ne javlja. Načelnik kaže da on boravi u Općini onoliko koliko 

mu treba, a da se u 90 % slučajeva javlja. Ljudi zovu za svakojake probleme koje nemaju veze sa 

općinom. Nakon provedene rasprave sa 10 glasova „za“ i 2 glasa“protiv“ usvaja se: 

 

 

Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje 

od 01. srpnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine 
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1. Usvaja se Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. srpnja 2014. godine 

do 31. prosinca 2014. godine: 

2. Ovo Izvješće stupa 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 sa Izvješćem o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Muć za 2014. godinu. 

Rekao je da je u izvješću navedena puno manja količina komunalnog otpada koja se deponira na 

odlagalištu „Karepovac“ te da će se unijeti ispravna količina koja je deponirana u 2014. godini kada 

provjerimo podatke. 

 Gosp. Svalina pita kada će se nastaviti sanacija odlagališta ?  Načelnik odgovara da će biti ali 

da od toga nema nikakve koristi jer ljudi bacaju gdje im padne napamet. Jedno se odlagalište sanira, a 

drugo se otvori. Gosp. Željko Vrdoljak pita može li se zabraniti bacati smeće na groblju u Neoriću ? 

Načelnik i ostali vijećnici su mišljenja da bi trebalo zaključavati groblje mada će oni koji to rade naći i 

drugi način. Gosp. Ivan Jelavić je mišljenja da ljude traba kažnjavati jer je to jedini način da se svi 

počnu ponašati da ne mogu bacati smeće gdje im padne napamet. Također pita da li je Općina Muć 

ikada ikoga kaznila za bacanje smeća i odlaganje na divlje deponije od početka Općine Muć ? 

Načelnik kaže da nikada nikoga nismo kaznili jer je veliko područje i nikada nikoga nismo uhvatili na 

djelu. Nakon provedene rasprave sa 10 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ glasa usvaja se: 

 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Općine Muć za 2014. godinu 

 

1. Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Muć za 2014. godinu. 

2. Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave  u „Službenom glasniku Općine 

Muć“. 

 

Ad.4. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je Kristina Dragin Jelić, predsjednica Stručnog 

povjerenstva za koncesije  koja je upoznala nazočne o pristiglim ponudama po natječaju za davanje 

koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, 

sabirnih i crnih jama na području Općine Muć. Stigle su dvije ponude i to od strane firme Goran i 

Zoran d.o.o. Solin i Eko-Tim d.o.o. Solin, te oba ponuditelja zadovoljavaju uvjete. Budući da je 

Općina Muć i  raspisala koncesiju za dva ponuditelja, predlaže se da se donese Odluka o odobiru za 

oba ponuditelja. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

ODLUKA 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenje, odvoz i 

zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Muć 

 

1. Općinsko vijeće Općine Muć temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljene 

u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina od 27. siječnja 2015. godine, 

dodjeljuje koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja 

fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Muć ponuditeljima: Goran i 

Zoran d.o.o., Petra Krešimira IV 73, Solin i Eko-Tim d.o.o., Petra Krešimira IV bb, Solin. 

2. Koncesija se daje na rok od 4 (četiri) godine od potpisivanja Ugovora o koncesiji. 

3. Koncesionar će davatelju koncesije plaćati godišnji iznos naknade za koncesiju kako 

slijedi: Goran i Zoran d.o.o. Solin u iznosu od 3.100,00 kuna, a Eko-Tim d.o.o. Solin u 

iznosu od 3.000,00 kuna. 

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

Muć“. 
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Ad.5. 

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

Kristina Dragin Jelić, pročelnica JUO Općine Muć koji su upoznali nazočne sa obvezom donošenja 

Odluke o osnivanju radne zone Prisike 3. Naime na pretprošloj sjednici Općinskog vijeća donesen je 

Zaključak o pokretanju inicijative o izvlaštenju zemljišta u vlasništvu RH u korist Općine Muć a po 

zamolbi Grguša d.o.o. Donji Proložac. Republika Hrvatska može  darovati zemljište u svom vlasništvu 

kojim upravlja Državni ured za upravljanje državnom imovinom  isključivo za projekte koji su osobito 

značajni za gospodarski razvoj poput izgradnje poduzetničkih zona, pa s tim u vezi je i potrebno 

donijeti navedenu Odluku. Također je potrebno pristupiti Izmjenama i dopunama Prostornog plana 

uređenja Općine Muć. Gosp. Kapitanović je pitao što je sa postavljanjem filtera na navedenom 

postrojenju. Načelnik je rekao da je to stvar inspekcijski službi. Gosp. Kapitanović je mišljenja da je to 

interes svih mještana, i da ovo vijeće može pokrenuti postupak kada hoće, a ne preko inspekcijskih 

službi. Nakon provedene rasprave sa 9 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ glasa donosi se: 

 

ODLUKA 

o osnivanju radne zone Prisike 3 

 

1. Donosi se Odluka o osnivanju radne zone Prisike 3 koja obuhvaća područje dijela kat. 

čest. 2578/1 u KO Neorić u ukupnoj površini 311 558 m2. 

2. Namjena Radne zone Prisike 3 je gospodarska, što podrazumjeva površine namjenjene za 

gospodarsko-proizvodne djelatnosti. 

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

Muć“. 

 

Ad.6. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je gđa. Kristina Dragin Jelić, pročelnica JUO Općine 

Muć koja je upoznala nazočne s prijedlogom  navedene Odluke . Naime prema dopisu Državnog ureda 

za upravljanje državnom imovinom  za rješavanje imovinskopravmih odnosa na nekretninama u 

vlasništvu RH, a u svrhu izgradnje pristupnog puta kamenolomu Bujakovac potrebna je Odluka 

Općinskog vijeća o statusu  te buduće prometnice. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

ODLUKA 

o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

u vlasništvu Općine Muć – nerazvrstane ceste 

 

1. Donosi se Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Općine 

Muć- nerazvrstane ceste za nekretnine upisane kod Općinskog suda u Splitu, Zemljišno 

knjižni odjel Solin, u zk.ul.br.842, zk.č.br. 2486/2 2486/3 k.o. Gornji Muć  u naravi 

kamenjar, ukupne površine 9 668 m2. 

2. 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 gđa. 

Kristina Dragin Jelić, pročelnica JUO Općine Muć  koji su upoznali nazočne s prijedlogom Odluke o 

osnivanju Socijalnog vijeća Općine Muć.  Vijeće donosi Odluku o osnivanju Socijalnog vijeća, a 

načelnik posebnom odlukom imenuje članove Socijalnog vijeća.  Gosp. Jure Kapitanović kaže da su 

socijalna davanja rak rana ove općine, tu su otišli veliki novci, te se radi o krimninalu na socijalnim 

davanjima.. Gosp. Željko Vrdoljak kaže da je u prethodnom sazivu vijeća Komisija bila samo figura, 

te bi volio da to ne bude više tako. Gosp. Ivan Jelavić i gosp. Jure Kapitanović se ne slažu da socijalno 

vijeće imenuje načelnik, te ih zanima u kojem to Zakonu piše. Kažu da će zatražiti mišljenje 

Ministartva uprave. Pročelnica JUO Kristina Dragin Jelić je u tijeku sjednice provjerila i ustanovila da 

Komisija za izbor i imenovanje imenuje članove Socijalnog vijeća, a ne načelnik svojom Odlukom. 

Nakon provedene rasprave  sa 9 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ donosi se: 
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ODLUKA 

o osnivanju Socijalnog vijeća Općine Muć 

 

1. Donosi se Odluka o osnivanju Socijalnog vijeća Općine Muć. 

2. Socijalno vijeće ima predsjednika i dva člana koje imenuje Komisija za izbor i imenovanje 

posebnom odlukom. 

3. 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 koji je 

upoznao nazočne s dopisom Promet-a d.o.o. Split u kojem traže participiranje u troškovima nagodbe 

sa firmom AV Cosmos d.o.o. Ljubljana sukladno učešću u vlasništvu, a vezano za sudski spor koji se 

vodi  pred Trgovačkim sudom u Splitu. Ukoliko ne želimo participirati u nagodbi Grad Split je voljan 

preuzeti naše obveze i učešće. Načelnik je mišljenja da se  ne bi trebali odreći svoga udjela jer tada će 

mo proći puno lošije. 

Gosp. Kapitanović je mišljenja da trebamo podmiriti dugovanja inače nam se crno piše, te 

ćemo ostati bez autobusnih linija. Načelnik kaže da je dug nebitan za ukidanje linija jer Promet d.o.o. 

Splt ukida linije koje su nerentabilne. Gosp. Kapitanović pita koliki je dug prema Promet-u d.o.o. 

Split, i što se predlaže da se ne ukinu linije ? Načelnik kaže da će se gubici smanjiti ukrcajem putnika 

u manja vozila, a što se tiče duga on je na dan 28. 02. 2015. godine cca. 1.000.000,00 kn (subvencija 

prijevoza i kapitalne donacije-nabava autobusa). Gosp. Zlatko Stupalo je također mišljenja da trebamo 

prihvatiti svoje obveze i ne odreći se svoga udjela jer će nam u protivnom biti gore i ukinuti će se 

linije. Načelnik kaže da kada si suvlasnik imaš nekakvu moć u pregovorima, mada je ona mala ali se 

ipak nešto pita i Općinu Muć. Nakon provedene rasprave sa 10 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ glasa 

donosi se: 

 

Z A K L J U Č A K 

o provedbi izvansudske nagodbe između 

A-Cosmos d.d. Ljubljana i Promet d.o.o. Split 

 

1. Općina Muć će  participirati u sklapanju i realiziranju nagodbe sa AV Cosmos d.d. 

Ljubljana vezano za sudski spor pred Trgovačkim sudom u Splitu proporcionalno svom 

udjelu u vlasništvu društva  od 1,48 %,  što iznosi 478.115,47 kuna. 

2. Općina Muć će svoje interese i osiguranje plaćanja osigurati upisom založnog prava u 

svoju korist na nekretninama u vlasništvu Promet d.o.o. Split. 

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

glasniku Općine Muć“. 

 

Ad.9.  

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

upoznao nazočne sa Analizom stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Muć u 2014. 

godini. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

ANALIZA 

stanja sustava zaštite i spašavanja na 

području Općine Muć u 2014. godini 

 

1. Donosi se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Muć u 2014. 

godini. 

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

Muć“. 
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AD.10. 

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

upoznao nazočne sa Prijedlogom za imenovanje novog člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Muć 

od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Naime gosp. Dar Kostović predstavnik PUZS Split 

ide u mirovinu, te se za novog člana predlaža Sanja Lulić, stručna suradnica za preventivne i planske 

poslove.  Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

 

ODLUKA 

o  imenovanju novog člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Muć 

 

1. U Stožer zaštite i spašavanja Općine Muć od strane Državne uprave za zaštitu i 

spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split imenuje se  Sanja Lulić, stručna 

suradnica za preventivne i planske poslove umjesto gosp. Dara Kostovića koji odlazi u 

mirovinu. 

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

Muć“. 

 

Ad.11. 

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

rakao da je njegovom greškom ova zamolba gosp. Željka Šegovića došla na vijeće. Načelnik i 

pročelnik JUO Općine Muć kažu da je po našoj Odluci o komunalnom doprinosu  investitor oslobođen 

plaćanja kom. doprinosa za jedan objekt do obujma 800 m3 samo jednom i po jednoj osnovi, Rješenje 

o komunalnom doprinosu je postalo pravomoćno i izvršno jer nije uložena žalba, te gosp. Željko 

Šegović nema pravne osnove da bude oslobođen i za drugi objekt.  Nakon provedene rasprave donosi 

se: 

 

ZAKLJUČAK 

u svezi zamolbe gosp. Željka Šegović  o plaćanju komunalnog doprinosa 

 

1. Vijeće Općine Muć nije nadležno za  rješavanje zamolbe gosp. Željka Šegović, a u svezi 

oslobađanja obveze  plaćanja komunalnog doprinosa koja je utvrđena pravomoćnim i 

izvršnim Rješenjem. 

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

Općine Muć“. 

 

Ad.12. 

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

upoznao nazočne sa peticijom stanovnika Male Milešine za promjenu naziva  ulice u zaseoku 

Bučevići. Oni kažu da su stanovnici Male Milešini pa da im nije jasno kako su dobili ulicu Velika 

Milešina. Mole da im se ta nepravda ispravi.  Gosp. Ivan Jelavić je mišljenja da je i drugim 

mještanima zakompliciran naziv ulica. Kaže da je u Zelovu stavljena ulica Put Križa, a moglo je biti 

Put Šunjića, Put Jelavića i sl. Pita koja je to ekipa radila i po kojem Zakonu.  Načelnik kaže da je to 

radilo vijeće, te da se držalo starih naziva koji se koriste za pojedina mjesta, zaseoke i sl.  Gosp. Jure 

Kapitanović je mišljenja da je žalosno da nema ulica po imenima ljudi koji su zaslužni za ovaj kraj 

(pok. Biskup Šolić, poginuli branitelji Domovinskog rata i sl.). Načelnik kaže da  neke osobe 

zaslužuju naziv ulica ali da je to onda vraćanje u prošlost, te će neki novi saziv vijeća opet mjenjati te 

ulice. Kaže da je i onaj sistem imao zaslužne ljude i ulice ali smo ih sa lakoćom izbrisali.. Gosp. Jure 

Kapitanović kaže da je žalosno da uspoređujemo 1941. i Domovinski rat. Također kaže zašto ova 

peticija mještana nije ranije riješena jer je zahtjev došao u općinu 29.11.2013. godine. Nakon 

provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
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O D L U K A 

o izmjeni i dopuni  Rješenja o određivanju imena  

i naziva ulica u Općini Muć 

 

 

1. U naselju Velika Milešina postojeća ulica Velika Milešina dijeli se na: 

1.1. postojeću ulicu koja zadržava naziv Velika Milešina (skraćeno Velika Milešina) 

čiji kraj se mijenja i određuje raskršćem ulice Velika Milešina sa putem zvanim 

Prodorina (zaključno s kućnim brojem 81 odnosno 114). 

1.2. novu ulicu – Put Male Milešine (skraćeno Put M. Milešine) čiji početak se 

određuje raskršćem ulice Velika Milešina sa putem zvanim Prodorina (od kućnog 

broja 83 odnosno 120), a završetak ulice je određen granicom naselja Velika i 

Mala Milešina. 

2. Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u „Službenom glasniku 

Općine Muć“. 

 

Ad.13. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je gđa. Kristina Dragin Jelić, pročelnica JUO Općine 

Muć koja je upoznala nazočne  sa obvezom izrade pečeta  za Vlastiti pogon, te izmjenom Pravilnika u 

dijelu da pečat  Općinskog izbornog povjerenstva bude bez grba RH jer smo dobili  dopis od 

Ministarstva uprave da pečat Općinskog izbornog povjerenstva treba biti bez grba RH. Nakon 

provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

ODLUKA 

o izmjenama i dopunama Pravilnika za primjenu Zakona o pečetima  

i žigovima s grbom Republike Hrvatske i pečeta za  

funkcionalne potrebe u Općini Muć 

 

1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika za primjenu Zakona o pečetima i 

žigovima s grbom Republike Hrvatske i pečeta za funkcionalne potrebe u Općini Muć. 

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

Muć“. 

 

 

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

općinskog vijeća u 18,40 sati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: 

    Mara Raić 

 

Predsjednik općinskog vijeća 

                       Općine Muć 

 

       _________________________ 

                Ante Jeličić 


