
 
 

     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: 021-05/15-01/02 

Urbroj: 2180/02-01-15-2 

Donji Muć, 29. travnja  2015. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 Sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 29. travnja 2015. godine s 

početkom u 17,00 sati. 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Ante Jeličić, Marko Piplica, Duje Elez, Martina Mravak, Stipe Sarić, 

Zlatko Stupalo, Stipe Svalina,  Željko Vrdoljak , Ivan Jelavić i Jure 

Vasilj 

 

ODSUTNI VIJEĆNICI:  Ankica Krolo, Jerko Delić i Jure Kapitanović 

 

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. Jure Vasilj pita zašto nije dostavljen zapisnik sa prethodne sjednice Općinskog vijeća 

jer u Poslovniku Općinskog vijeća  piše da se materijali za sjednicu dostavljaju 5 dana prije održavanja 

sjednice. Istog je mišljenje i gosp. Ivan Jelavić.  

Pročelnica JUO Općine Muć Kristina Dragin- Jelić kaže da će zapisnik sa 13. Sjednice 

Općinskog vijeća biti dostavljen 5 dana prije održavanja slijedeće sjednice vijeća, te da po Zakonu  

nije nužno da isti mora biti usvojen na ovoj sjednici vijeća. Kaže da zapisnik nije dostavljen iz razloga 

donošenja zaključka u svezi promjene naziva ulice u Maloj Milešini. Budući da se ne mijenja cijela 

ulica potrebno je sa Katastrom u Solinu definirati točno od kojeg do kojeg broja se mijenja naziv ulice.  

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

„Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Muć u 2014. godini“ i „Prijedlog Odluke o 

izboru Socijalnog vijeća Općine Muć“. 

Nakon provedene rasprave  sa 9 glasova „za“ i 1 „suzdržanim „ glasom  usvaja se dnevni red 

sa predloženom dopunom, te glasi: 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Vijećnička pitanja 

2. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 
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3. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

4. Plan zaštite od požara za Općinu Muć 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

5. Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini na području Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

6. Prijedlog Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obveza spram Dječjeg vrtića 

„Cvrčak“ Solin 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

7. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Muć u 2014. godini 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

8. Prijedlog Odluke o izboru Socijalnog vijeća Općine Muć 

(Izvjestitelj: predsjednik Odbora za izbor i imenovanje) 

 

Ad.1. 

 Vijećnička pitanja 

 

 Gosp. Jure Vasilj  kaže da je pronađena špilja u Prisikama, te pita hoće li se ista 

komercijalizirati u turističke svrhe ?  Također pita što je sa nogostupima u Donjem  Muću, vrtićem, 

mrtvačnicom u Donjem Muću, radovima na vodovodu  ?  

Načelnik odgovara da to nije špilja već je više kao neka jama koja se pojavila prilikom radova  

u Radnoj zoni. Kaže da će se napraviti mapa tih špilja tj.  jama na području Općine Muć i pokušati 

kandidirati i povući neka sredstva  preko fondova EU. Što se tiče nogostupa, vrtića, mrtvačnice i 

vodovoda kaže da nema pomaka u radovima. 

 Gosp. Ivan Jelavić pita da li se planira još graditi vjetroelektrana u Zelovu ili još negdje na 

području Općine Muć,  te tko su investitori ? 

Načelnik odgovara da je po Županijskom prostornom  planu predviđena gradnja vjetrelektrana 

u Zelovu, Busovači, Ričipolju (Crivac-Ogorje) i brdu Movran. Kaže da je gradnja vjetrelektrana u 

nadležnosti Županije i Ministarstva. Jedinice lokalne samouprave nemaju ništa sa tim planovima, one 

samo trebaju uskaladiti svoje planove sa Županijskim prostornim planovima pošto su ti planovi višeg 

ranga. Ne moramo znati tko su  izvođači jer Ministarstvo gospodarstva to određuje i  ono raspisuje 

natječaj. Gosp. Ivan Jelavić kaže da nije istina da jedinice lokalne samouprave nemaju nikakve ovlasti 

jer je Grad Sinj zabranio vjetrelektrane na svom području Zelova. Načelnik kaže da nije točno da je 

Grad Sinj zabranio izgradnju vjetrelektrana, ide se s izgradnjom na području Dicma.  

Gosp. Jelavić pita koliko je Općina Muć napravila projekata za financiranje preko fondova 

EU, te da li su predani budući da je ostalo malo vremena ?  

Načelnik kaže da je u dva navrata održana radionica razvojnih projekata Općine Muć, te da je 

Mapa razvojih projekata plan Općine za narednih 10-20 godina, te podloga za daljnje razvojne 

projekte. Kaže da je jako malo zainteresiranih sudjelovalo u tim radionicama, pa čak ni sami vijećnici 

nisu bili zainteresirani. Kaže da će Općina Muć kandidirati preko fondova EU izradu izmjene i dopune 

Prostornog plana  Općine Muć. 

Gosp. Zlatko Stupalo kaže da i na području Sutine i Neorića ima  pećina tj. jama koje bi mogle 

služiti u turističke svrhe. Zamjenica načelnika Ana-Marija Jukić kaže da će se u suradnji sa 

Speleološkim društvom „Špiljar“ iz Splita izraditi mapa spilja na području Općine Muć. 

 Gosp. Željko Vrdoljak pita da li se što radi na rješavanju granica između Crivaca i Ružića 

budući da ljudi u Crivacu dobivaju račune i sa jedne i sa druge strane ?   

Načelnik kaže da je to u nadležnosti Županijskih skupština jedne i druge županije te da nije u 

našoj ingerenciji. Kaže da bi se trebalo nešto pomaknuti, općina  Muć je uputila zaključak vijeća o 

navedenom, a možda bi trebali uputiti ponovno neki dopis. Načelnik kaže da je razgovarao sa  

načelnikom Općine Ružić u svezi potroška sredstava komunalnog doprinosa koji ljudi plaćaju Općini 

Ružić, a koriste sve usluge Općine Muć. Kaže da su to mala sredstva jer je kod njih komunalni 

doprinos 2 kn po m3.  
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Gosp. Vrdoljak pita može li se sredstvima EU financirati sanacija deponija te izgradnja vrtića 

u Neoriću ? 

 Načelnik kaže da je Općina Muć tužena da ne skuplja smeće sukladno zakonu. Bila je Tržna 

inspekcija, te kaže da ni jedna općina i grad to ne rade u skladu sa zakonom. Načelnik kaže da će mo 

nominirati zaštitu  okoliša tj. sanaciju deponija. Što se tiče vrtića isti će se financirati sredstvima 

općine i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Načelnik se osvrnuo i na LAG koji kaže da 

povlači sredstva za projekte koji su od interesa za  cijelu regiju a ne za pojedinu Općinu. 

 

Ad.2. 

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

upoznao nazočne o početku  izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Muć. Kaže da 

će se Izmjena i dopuna PPU  Općine Muć financirati sredstvima fondova EU.  Budući da smo 

ograničeni sa vremenom  kandidiranja navedenog projekta pokušali smo zamoliti vijećnike da 

navedenu Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Muć  uvrstimo u 

prethodnu sjednicu Općinskog vijeća, ali bezuspješno, mada je ovo samo formalnost o početku izrade 

izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Muć. Zamjenica načelnika Ana-Marija Jukić kaže da 

ukoliko želimo bilo što kandidirati mora biti obuhvaćeno Prostornim planom Općine ( turističke staze, 

šetnice, širenje groblja i sl.). Gosp. Ivan Jelavić kaže da se pitalo stanovnika Zelova sigurno nebi 

pristali na vjetroelektrane ? Načelnik odgovara da je njegova politička struja to donijela i dr. Jelavić 

koji je bio član poglavarstva. Gosp. Marko Piplica kaže da su svi bili obaviješteni o izradi Prostornog 

plana Općine Muć, ali očito nitko nije bio zainteresiran.  Nakon provedene rasprave jednoglasno se 

donosi: 

 

O D L U K A 

o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Muć 

 

1. Donosi se Odluka o početku izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Muć. 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti 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 Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Muć. Nakon 

provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija Općine Muć 

 

1. Donosi se Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Muć  

(usklađenje 2), izrađena od strane Alfa Atest d.o.o. Split, studeni 2014. godine. 

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

glasniku Općine Muć“. 

 

Ad.4. 

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

upoznao nazočne sa Planom zaštite od požara za Općinu Muć. Nakon provedene rasprave jednoglasno 

se donosi: 
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Plan zaštite od požara za Općinu Muć 

 

1. Donosi se Plan zaštite od požara za Općinu Muć, izrađena od strane Alfa Atest d.o.o. 

Split. 

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

Općine Muć“. 

 

Ad.5. 

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

upoznao nazočne sa zakonskom obvezom donošenja Plana operativne provedbe programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2015. godini na području Općine Muć.  

Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

P L A N 

operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini 

na području Općine Muć 

 

1. Donosi se Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini na području Općine 

Muć 

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

Općine Muć“. 

 

Ad.6. 

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

upoznao nazočne sa prijedlogom Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obveza spram DV 

„Cvrčak“ Solin. Naime Grad Solin kao većinski osnivač  je pokrenuo inicijativu za izmjenu  

navedenog Sporazuma po kojem će Grad Solin u Upravnom vijeću od 7 članova  imati 4 člana, a 

Općina Dugopolje, Klis i Muć po jednog člana izmjenjujući se godišnje. Također po ovom Sporazumu 

svi osnivači će samostalno odlučivati o materijalnim pravima zaposlenika ustanove sa svog područja. 

Nakon provedene rasprave sa 7 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ glasa donosi se: 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Sporazuma o utvrđivanju međusobnih  

prava i obveza spram Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Solin 

 

 

1. Prihvaća se Sporazum o utvrđivanju međusobnih prava i obveza spram Dječjeg vrtića 

„Cvrčak“ Solin. 

2. Ovlašćuje se predsjednik Općinskog vijeća da potpiše Sporazum iz toč. 1 ovog Zaključka. 

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

Općine Muć“. 

 

 

Ad.7. 

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

upoznao nazočne sa Izvješćem o stanju zaštite od požara na području Općine Muć u 2014. godini. 

Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja: 
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I Z V J E Š Ć E 

o stanju zaštite od požara na području 

Općine Muć u 2014. godini 

 

1. Usvaja se Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Muć u 2014. godini. 

2. Ovo Izvješće  stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom 

glasniku Općine Muć“. 

 

Ad.8. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je predsjednik Odbora za izbor i imenovanje gosp. 

Marko Piplica koji je predložio  Ankicu Krolo, Stipu Sarić i Stipu Svalina za članove  Socijalnog 

vijeća Općine Muć. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ glasa donosi se: 

 

O D L U K A 

o izboru Socijalnog vijeća Općine Muć 

 

1. U Socijalno vijeće Općine Muć biraju se: 

- Ankica Krolo  -  predsjednik 

- Stipe Sarić -  član 

- Stipe Svalina -  član 

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

Općine Muć“. 

 

 

 

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

općinskog vijeća u 18,00 sati. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zapisnik vodila: 

    Mara Raić 

 
Predsjednik općinskog vijeća 

                       Općine Muć 

 

       _________________________ 

                Ante Jeličić 


