
 
 

     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: 021-05/15-01/03 

Urbroj: 2180/02-01-15-2 

Donji Muć, 30. svibnja  2015. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 Sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 30. svibnja 2015. godine s 

početkom u 11,00 sati. 

 

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

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

Vrdoljak , Ivan Jelavić,  Jure Vasilj i Jure Kapitanović 

 

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

načelnika Općine Muć, Kristina Dragin Jelić-pročelnica JUO Općine 

Muć i Matija Duvnjak-viši referent za račun. fin. poslove 

 

 

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 dnevnom redu sjednice, te predlaže dopunu 

dnevnog reda točkom: „Prijedlog Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta, te visini grobne 

naknade na grobljima Općine Muć“. 

Nakon provedene rasprave  sa 12 glasova „za“ i 1 „suzdržanim „ glasom  usvaja se dnevni red 

sa predloženom dopunom, te glasi: 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

- verifikacija zapisnika sa 13. i 14. sjednice Općinskog vijeća općine Muć 

 

1. Vijećnička pitanja 

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2014. godinu 

(izvjestitelj: načelnik i Matija Duvnjak-viši ref. za rač.fin.poslove) 

3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

4. Prve Izmjene i dopune plana Proračuna Općine Muć za 2015. godinu 

(izvjestitelj: načelnik i Matija Duvnjak-viši ref. za rač.fin.poslove) 

5. Prijedlog Mape razvojnih projekata Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na 

području Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 



7. Prijedlog Odluke o grobljima na području Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

8. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

9. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

10. Prijedlog Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta, te visini grobne naknade na 

grobljima Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

 

 

Prelazi na verifikaciju zapisnika sa 13. i 14.  sjednice Općinskog vijeća.  

Gosp. Jure Kapitanović predlaže da se ne usvajaju zapisnici jer su nelegalni. Zapisnik sa 13. 

sjednice trebao je biti usvojen na 14. sjednici Općinskog vijeća. Nakon provedene rasprave  sa 9 

glasova „za“, 3 glasa „protiv“ i 1 „suzdržan“  usvaja se  zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća. 

Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća usvaja se sa 12 glasova „za“ i 1 „suzdržan“ glas. 

 

Ad.1. 

 Vijećnička pitanja 

 

 Gosp. Jure Vasilj  pita zašto ljudi nisu upozoreni da nisu  oslobođeni plaćanja komunalnog 

doprinosa za dva objekta i više. Naime Općina je organizirala skup  te je rečeno da će  za sve objekte 

biti oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa.  Zamjenica načelnika Ana-Marija Jukić kaže da je 

ona bila na tom skupu i da nije tako rečeno. Načelnik kaže da je to odluka vijeća da se ljude oslobodi 

plaćanja za jedan objekt do 800 m3.  

Gosp. Vasilj kaže da je prije nekoliko dana uputio dopis u kojem je tražio  da mu se dostavi projekt 

vrtića u Neoriću, nogostupa u Donjem Muću  i mrtvačnice u Donjem Muću,  jer bi preko HDZ-ovih 

EU zastupnika pokušao dobiti financijsku donaciju ? 

 Načelnik kaže da nevedene projekte neće dati, da se sa  istima  sakupljaju jeftini politički 

poeni jer  je to imovina Općine Muć.  

 

Ad.2. 

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

upoznao nazočne  

Nakon provedene rasprave  sa 7 glasova „za“, 4 „protiv“ i  2 „suzdržana“ glasa donosi  se: 

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Općine Muć za 2014. godinu 

 

1. Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2014. godinu. 

2. Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Muć  za 2014. 

godinu. 

3. Donosi se Godišnji izvještaj o  izvršenju  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Muć za 2014. godinu. 

4. Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Programa održavanja  komunalne infrastrukture u 

Općini Muć za 2014. godinu. 

5. Donosi se Godišnji izvještaj o  izvršenju Programa socijalnih potreba na području Općine 

Muć u 2014. godini. 

6. Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju plana  Programa  javnih potreba u kulturi i športu 

Općine Muć u 2014. godini. 

7. Donosi  se Godišnji Izvještaj o  izvršenju Programa  javnih potreba u predškolskom 

odgoju i školskom   obrazovanju Općine Muć u 2014. godini. 

8. Ovaj Godišnji Izvještaj  sa Programima koji su sastavni dio Proračuna stupaju na snagu  

danom donošenja , a objavit će se  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  

Nakon provedene rasprave sa 9 glasova „za“, 4  glasa „protiv“donosi  se: 

 

ODLUKA 

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu 

 

1. Donosi se Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu. 

2. Ova Odluka 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  

Nakon provedene rasprave  sa 7 glasova „za“, 4 „protiv“ i  2 „suzdržana“ glasa donose se: 

 

 

Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Muć za razdoblje od  

01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine 

 

1. Donose se Prve  Izmjene i dopune  Proračun općine Muć za 2015. godinu u iznosu od 

10.785.000,00 kuna. 

2. Donose se Prve  izmjene Plana razvojnih programa Općine Muć za razdoblje 2015-2017. 

godine. 

3. Donosi se Prve izmjene  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Općini Muć za 2015. godinu. 

4. Donosi se Prve izmjene Programa održavanja  komunalne infrastrukture u Općini Muć za 

2015. godinu. 

5. Donose se Prve  izmjene  Programa socijalnih potreba na području Općine Muć u 2015. 

godini. 

6. Donosi se Prve izmjene Programa  javnih potreba u športu, kulturi i religiji Općine Muć u 

2015. godini. 

7. Donosi se Prve izmjene Programa  javnih potreba u predškolskom odgoju, školskom i 

visokom  obrazovanju Općine Muć u 2015. godini. 

8. Ove Prve Izmjene i dopune Proračun Općine Muć za 2015. godinu sa Programima koji su 

sastavni dio proračuna  stupaju na snagu  danom donošenja , a objavit će se 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  

Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

ODLUKA 

o usvajanju Mape razvojnih projekata Općine Muć 

 

 

1. Usvaja se Mapa razvojnih projekata Općine Muć. 

2. Ova Odluka  stupa na snagu danom  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 sa  

Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi : 

 

ODLUKA 

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima 

na području Općine Muć 

 

1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na 

području Općine Muć. 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom  objave  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  

Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja: 

 

ODLUKA 

o grobljima na području Općine Muć 

 

 

1. Donosi se Odluka o grobljima na području Općine Muć. 

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

 

Ad.8. 

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

Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

ODLUKA 

o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

 

1. Donosi se Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi. 

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

 

Ad.9. 

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

upoznao nazočne sa  

Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

ODLUKA 

o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

 

 

1. Donosi se Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. 

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

 

 

 

 

Ad.10. 

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

upoznao nazočne sa  

Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 



 

ODLUKA 

o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta, te visini  

grobne naknade na grobljima Općine Muć“. 

 

 

1. Donosi se Odluka o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta, te visini grobne 

naknade na grobljima Općine Muć“. 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

općinskog vijeća u 12,55 sati. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zapisnik vodila: 

    Mara Raić 

 
Predsjednik općinskog vijeća 

                       Općine Muć 

 

       _________________________ 

                Ante Jeličić 


