
 
 

     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: 021-05/15-01/04 

Urbroj: 2180/02-01-15-2 

Donji Muć, 13. kolovoza  2015. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 Sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 13. kolovoza 2015. godine s 

početkom u 17,00 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  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 predloženom  dnevnom redu sjednice.  

Gosp. Jure Kapitanović prelaže da se u dnevni red uvrsti točka „ Rasprava o problemu 

vodovoda Ogorje“. Ista točka nije uvrštena  u dnevni red  jer je glasanjem  7 vijećnika bilo „protiv“. 

Predsjednik općinskog vijeća predlaže dopunu dnevnog reda točkama: „Prijedlog Odluke o 

prodaji nekretnine u k.o. Gornji Muć“; „Zamolba caffe bara „Ćuk“ i „Zamolba Ivana Leskura“. 

Nakon provedene rasprave  sa 11 glasova „za“, 1 „protiv“ i 1 „suzdržan „  glas  usvaja se 

dnevni red sa predloženom dopunom, te glasi: 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

- verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća općine Muć 

 

1. Vijećnička pitanja 

2. Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. siječnja 2015. godine do 30. 

lipnja 2015. godine 

(Izvjestitelj: načelnik) 

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za razdoblje od 01. siječnja  

2015. godine do 30. lipnja 2015. godine 

(Izvjestitelj: načelnik) 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i pravima iz radnog odnosa 

dužnosnika Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik) 
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5. Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog 

odjela i Vlastitog pogona Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik) 

6. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz 

Proračuna Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik) 

7. Prijedlog Plana mreža predškolskih ustanova na području Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik) 

8. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik) 

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za ulazak Općine Muć u sastav Urbane 

aglomeracije Split 

(Izvjestitelj: načelnik) 

10. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u k.o. Gornji Muć 

(Izvjestitelj: načelnik) 

11. Zamolba caffe bar „Ćuk“ 

(Izvjestitelj: načelnik) 

12. Zamolba Ivan Leskur 

(Izvjestitelj: načelnik) 

 

Prelazi  se na verifikaciju zapisnika sa 15.  sjednice Općinskog vijeća, te se isti jednoglasno 

usvaja. 

 

 

Ad.1. 

 Vijećnička pitanja 

  

 Gosp. Stipe Svalina kaže da Vodovod  u Crivacu radi priključke, te pita može li se  što učiniti 

da se manje prekopava cesta tj. da cijevi idu uz ulicu pa da se na manje mjesta prebace preko ceste na 

drugu stranu da bude što manje prekopa ceste. Načelnik kaže da će vidjeti što može učiniti po tom 

pitanju. 

 Gosp. Željko Vrdoljak pita može li se iznaći kakvo rješenje za zid u Gizdavcu, zaseok Šunjići 

koji smeta za prolaz ostalih mještana. Načelnik kaže da se Općina neće mješati jer je gosp. Ivo Šunjić  

dobio spor  i po sudskoj presudi to je njegovo vlasništvo. On nije spriječio komunikaciju veće je samo 

otežao. 

 Gosp. Željko Vrdoljak pita hoće li đaci koji idu u školu Klis u prvi razred  a sa područja su 

Općine Muć dobiti knjige? Načelnik kaže da neće jer Općina Muć sufinancira učenike  koji su upisani 

u škole na području Općine Muć, a po spisku koje su dostavili ravnatelji škola.  

 Gosp. Jure Kapitanović pita što je sa dopisom koji je prije 4 mjeseca uputio gosp. Damir 

Tešija vezano za dodjelu kućnih brojeva u Gornjem Ogorju, te pita da li postoji kakav akt ili ugovor sa 

investitorom koliko trebaju platiti Općini Muć za vjetroelektrane ? 

 Načelnik kaže da se neće raspravljati o zahtjevu Damira Tešije u svezi  zahtjeva za dodjelu 

kućnih brojeva, a Ana-Marija Jukić, zamjenica načelnika kaže da je otac od gosp. Damira Tešije bio u 

Općini te je istome sve objašnjeno i upućen je u Katastar Solin jer oni izdaju Rješenja za kućne 

brojeve. Načelnik kaže da Općina Muć nema nikakav akt ili ugovor sa investitorima osim zakonske 

odredbe  Ministarstva gospodarstva po kojoj su oni dužni plaćati  određeni postotak po proizvedenoj 

el. energiji kada navedene vjetrelektrane stave u funkciju. 

 Gosp. Željko Vrdoljak pita hoće li se rješiti problem javne rasvjete u Donjoj Maloj jer se 

nikako ne  riješava?  Načelnik kaže da neće jer ih  mrzi po nacionalnoj osnovi, te  želi da to uđe u 

zapisnik. Što se tiče Donje Male  kaže da je nešto popravljeno, a nešto će se popraviti. Gosp. Vrdoljak 

kaže da nije točno da je išta popravljeno osim na jednoj privatnoj kući. 

Gosp. Kapitanović ima primjedbu  te kaže da želi da uđe u zapisnik da predsjednik vijeća stavlja na 

glasanje što će ući u zapisnik, a ne načelnik jer je on ovdje samo gost. 
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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. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.  

Nakon provedene rasprave  sa 8 glasova „za“, 3 „protiv“ i  2 „suzdržana“ glasa donosi  se: 

 

Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od  

01. siječnja 2015. godine do 30. lipnja 2015. godine 

 

 

1. Prihvaća se Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. siječnja 2015. 

godine do 30. lipnja 2015. 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 Polugodišnjim izvješćem o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2015. godinu. 

Gđa. Matija Duvnjak kaže  da se u obrazloženju ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 

proračuna Općine Muć u 2015. godini potkrala greška, te je  ostao  dio obrazloženja za 2014. godinu . 

Na prijedlog iste rečeno da će taj dio biti brisan iz obrazloženja za 2015. godinu.  Briše se dio od : 

„Program: Priprema akata iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela do Rashodi i izdaci 

Razdjel:001 Predstavničko tijelo“.  Nakon provedene rasprave  sa 9 glasova „za“ i  4  glasa „protiv“  

donosi  se: 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za razdoblje 

od 01. siječnja  2015. godine do 30. lipnja 2015. godine 

 

1. Usvaja se Polugodišnji  izvještaj o Izvršenju proračuna Općine Muć za razdoblje od 01. 

siječnja 2015. godine do 30. lipnja 2015. godine. 

2. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju  razvojnih programa Općine Muć  za razdoblje  

2015-2017. godine. 

3. Usvaja se Polugodišnji  izvještaj o  izvršenju  Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture u Općini Muć za 2015. godinu. 

4. Usvaja se Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Programa održavanja  komunalne 

infrastrukture u Općini Muć za 2015. godinu. 

5. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o  izvršenju Programa socijalnih potreba na području 

Općine Muć u 2015. godini. 

6. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju  Programa  javnih potreba u  športu, kulturi i 

religiji Općine Muć u 2015. godini. 

7. Usvaja se Polugodišnji Izvještaj o  izvršenju Programa  javnih potreba u predškolskom 

odgoju,  školskom i visokom  obrazovanju Općine Muć u 2015. godini. 

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

snagu  danom donošenja , a objavit će se  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 naputkom Ministarstva uprave u kojem traže da se do 30. rujna 2015. godine sva 

prava lokalnih dužnosnika usklade sa Zakonom. Nakon provedene rasprave sa 12 glasova „za“ i 

1“suzdržan“ glas  donosi  se: 

 

ODLUKA 

o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i pravima iz 

radnog odnosa dužnosnika Općine Muć 
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1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama  i pravima  iz radnog 

odnosa dužnosnika Općine Muć. 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista 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 Pravilnikom o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog 

odjela i Vlastitog pogona Općine Muć. Nakon provedene rasprave  sa 9 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ 

glasa donosi se: 

PRAVILNIK 

o ocjenjivanju službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine Muć 

 

 

1. Donosi se Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog 

odjela i Vlastitog pogona Općine Muć. 

2. Ovaj Pravilnik 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 sa dopisom Državnog izbornog povjerenstva u kojem traže donošenje Odluke o 

obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Muć za gosp. Ivana 

Jelavić jer nije dostavio u propisanom roku godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu. Nakon 

provedene rasprave  sa 12 glasova „za“ i  1 „suzdržan“ glas donosi se: 

 

ODLUKA 

o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje 

financiranje iz Proračuna Općine Muć 

 

 

1. Donosi se Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz 

Proračuna Općine Muć, članu Općinskog vijeća gosp. Ivanu Jelavić, a na prijedlog 

Državnog izbornog povjernstva  RH. 

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

glasniku Općine Muć“. 

 

 

Ad.7. 

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

Marija Jukić zamjenica načelnika Općine Muć koji su upoznali nazočne sa zakonskom obvezom 

donošenja Plana mreže predškolskih ustanova na području Općine Muć. Nakon provedene rasprave  sa 

12 glasova „za“ i  1 „suzdržan“ glas donosi se: 

 

PLAN 

mreže predškolskih ustanova na području Općine Muć 

 

1. Donosi se Plan mreže predškolskih ustanova na području Općine Muć. 

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

Muć“. 
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Ad.8. 

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

upoznao nazočne sa prijedlogom Odluke o osnivanju Savjeta mladih općine Muć, a sve  u skladu sa 

Zakonom. Savjet mladih imaju i susjedne općine i Županija. Nakon provedene rasprave sa 10 glasova 

„za“  i 3 „suzdržana“ glasa donosi se: 

 

ODLUKA 

o osnivanju Savjeta mladih Općine Muć 

 

 

1. Donosi se Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Muć. 

2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 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 prijedlogom  ulaska  Općine Muć u sastav Urbane aglomeracije Split, a sve u 

svrhu povlačenja sredstava iz Fondova europske unije. Grad Split je nositelj projekta, a u sastavu su 

sve bivše općine koje su bile u sastavu Općine Split. Općina Muć i Klis imaju  interes za sebe te bi 

zajednički kandidirali probijanje tunela kroz  „Kočinje brdo“. Načelnik kaže da je ovo nešto slično 

LAG-u samo što obuhvaća puno više područja i raspolaže sa puno više sredstava. Općinu Muć ovo 

ništa neće koštati samo može profitirati. Nakon provedene rasprave sa 10 glasova „za“, 1 glas „protiv“ 

i 2 „suzdržana“ glasa donosi se: 

 

ODLUKA 

o davanju suglasnosti za ulazak Općine Muć 

u sastav Urbane aglomeracije Split 

 

 

1. Općina Muć daje pozitivno mišljenje za ulazak u sastav Urbane aglomeracije Split, sa 

sjedištem u Splitu. 

2. Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja, a ista će se objaviti  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 zamolbom za kupnju zemljišta gosp. Elvisa Bebić iz Gornjeg Muća od 29. 01. 

2014. godine. Budući da raspisivanje natječaja prelazi ovlasti načelnika koji može raspolagati sa 

prodajom imovine do 0,5 % proračuna potrebno ja da Općinsko vijeće donese Odluku o prodaji 

navedene nekretnine. Načelnik kaže da je Porezna uprava procijenila zemljište 40,00 kuna po m2, te 

cijena ne može ići ispod navedenog iznosa.  

Gosp. Jelavić i gosp. Kapitanović su mišljenja da se navedena čestica mogla rascijepati u par 

manjih parcela pa je načelnik mogao raspisati natječaj i bez Vijeća.  

Načelnik kaže da ne vidi razloga da ne ide na ovaj način. Zamjenica načelnika Ana-Marija 

Jukić predlaže da se u članku 3. predložene Odluke stavi da Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a ne danom objave u Službenom glasniku Općine Muć. Nakon provedene rasprave sa 11 glasova „za“, 

1 „protiv“ i 1 „suzdržan“ glas donosi se : 

 

ODLUKA 

o prodaji dijela nekretnine  označena kao  

čest. zem. 2485/1 u k.o. Gornji Muć 
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1. Odobrava se prodaja nekretnine na području Općine Muć  označene kao čest. zem. 2485/1 

k.o. Gornji Muć. Ukupna površina koja se prodaje je 2 095 m2, sa početnom cijenom od 

45,00 kn/m2. 

2. Ovlašćuje se Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu 

Općine Muć da raspiše i provede natječaj za prodaju navedene nekretnine. 

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

Općine Muć“. 

 

Ad.11. 

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

upoznao nazočne sa zamolbom caffe bara „Ćuk“ u kojoj traže produžetak radnog vremena za 2 sata 

petkom, subotom i praznicima. Isti su uredni platiše za razliku od drugih, te zapošljavaju 4 djelatnika.  

 Gosp. Zlatko Stupalo je mišljenja da bi trebalo  pitati susjede  što misle  da kasnije nas ne 

napadaju.  Načelnik kaže da je to stvar inspekcije a ne Općine. Gosp. Kapitanović je također mišljenja 

da bi se trebalo konzultirati sa susjedima jer oni žele imati svoj mir, te kaže da je prije 2 godine 

jednom drugom ugostitelju zahtjev odbijen o produženju radnog vremena te je mišljenja da nemamo 

iste kriterije za sve. Načelnik kaže da  taj drugi ugostitelj nije  ništa plaćao.  Gosp. Kapitanović  kaže  

da ukoliko je netko dužan ima načina da se dug naplati, jer produženje radnog vremena i dugovanje 

nije ista stvar. Gosp. Ivan Jelavić je mišljenja da bi za sve ugostitelje na području Općine Muć trebalo 

donijeti odluku o produženju radnog vremena, a ne pojedinačno za svaki slučaj. Gosp. Piplica kaže da 

je on mišljenja da onaj tko zatraži produženje radnog vremena,  neka mu se predmet  stavi  na vijeće, a 

ne da se donosi i za one koji to ne traže. Nakon provedene rasprave sa 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ 

glasa donosi se: 

 

ODLUKA 

u svezi zamolbe caffe bar „Ćuk“ 

 

1. Odobrava se produženje radnog vremena caffe baru „Ćuk“ iz Donjeg Muća, Donji Muć 

134,  vl. Kata Zoro za 2,00 sata  iza 24,00 sata  (petkom, subotom i praznicima). 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti 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 zamolbom gosp. Ivana Leskur koji je otvorio dućan u Donjem Ogorju, a ugovor o 

najmu je potpisan malo prije Nove Godine.  Isti traži odgodu plaćanja najamnine za 1 godinu, te 

pokriće struje tijekom preuređenja prostora. Gosp. Kapitanović predlaže da se gosp. Leskura oslobodi 

plaćanja najamnine za  godinu dana jer je dosta uložio u renoviranje prostora i ujedno je mladi 

poduzetnik. Kaže da je njegov prethodnik gosp. Banko Kapitanović imao za trećinu manju kvadraturu, 

nije plaćao ni najam, ni struju 17 godina  pa ne vidi razloga da se gosp. Leskura ne može osloboditi 

plaćanja najamnine.  Dok drugi ne plaćaju ni koncesiju, ni potrošak vode po javnim česmama, ovdje 

se čovjeku ne može izići u susret. Kaže da se primjenjuju različiti kriteriji jer je predmet caffe bar 

„Ćuk“ odmah stavljen na vijeće za razliku od predmeta Leskur  kojem je prošlo 5 mjeseci.  Načelnik 

kaže da je on sve učinio da gosp. Leskur dobije taj prostor. Sam natječaj je plaćen 3.900,00 kuna.  

Kaže da gosp. Leskur ne traži oslobođenje plaćanja najamnine već samo odgodu, a mi mu nudimo i 

više od toga. Zamjenica načelnika Ana-Marija Jukić kaže da ta dva predmeta ne možemo uspoređivati 

jer jadan traži oslobođenje  plaćanja, a drugi produženje radnog vremena. Gosp. Piplica predlaže da 

gosp. Leskura oslobodimo plaćanja smeća 6 mjeseci, te mu priznamo potrošak el. energije za 1 mjesec 

dok je trajala obnova prostora. Gđa. Krolo je također  mišljenja da mu se iziđe u susret i oslobodi 

plaćanja smeća 6 mjeseci. Gđica Martina Mravak kaže da je gosp. Leskur trebao dostaviti račune za 

struju te predlaže da se odgodi donošenje zaključka do slijedeće sjednice.  Nakon provedene rasoprave 

sa 12 glasova“za“  i 1 „suzdržan“ glas donosi se slijedeći: 
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ZAKLJUČAK 

u svezi zamolbe Ivana Leskur 

 

1. Udovoljava se zamolbi gosp. Ivana Leskura iz Donjeg Ogorja, Kroz Donje Ogorje 41  od 

23. ožujka 2015. godine, te mu se odobrava: 

-  odgoda plaćanja najamnine godinu dana  

                    -  plaćanje električne energije 1 mjesec prilikom preuređenja prostora 

                     -  oslobođenje plaćanja naknade za odvoz smeća 6 mjeseci 

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

glasniku Općine Muć“. 

 

 

 

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

općinskog vijeća u 18,15 sati. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zapisnik vodila: 

    Mara Raić 

 
Predsjednik općinskog vijeća 

                       Općine Muć 

 

       _________________________ 

                Ante Jeličić 


