
 
 

 

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: 021-05/13-02/02 

Urbroj: 2180/02-01-13-2 

Donji Muć, 12. kolovoza 2013. godine 

 

 

Z A P I S N I K 
 
 Sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 12. kolovoza  2013. godine s početkom u 

17,00 sati. 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI:  Ante Jeličić, Ankica Krolo, Jerko Delić, Marko Piplica, Ana Stričević, Martina 

Mravak, Stipe Sarić, Jure Vasilj, Zlatko Stupalo, Stipe Svalina, Marko Stupalo, Ante 

Jelavić-Šako i Željko Vrdoljak 

 

OSTALI NAZOČNI: Filip Stupalo- načelnik Općine Muć, Anamarija Jukić-zamjenik načelnika Općine 

Muć, Asija Šošić-pročelnik JUO Općine Muć, Jure Kapitanović i Jurica Jurić 

 

 

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

većine vijećnika Općinskog vijeća Muć za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje. Nazočni minutom šutnje 

odaju počast poginulim u Domovinskom ratu.  

 

 Predsjednik Općinskog vijeća  gosp. Ante Jeličić predlaže  dnevni red kao u pozivu s tim da točke 

dnevnog reda pod brojem  5. i 6. budu točke dnevnog reda pod brojem  9. i 10., a točke pod brojem  9. i 10. da 

budu točke dnevnog reda pod brojem  5. i 6.  

Gosp. Marko Stupalo traži da prva točka dnevnog reda budu vijećnička pitanja jer u protivnom kršimo  

članak 44. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Muć. 

Nakon provedene rasprave dnevni red se jednoglasno usvaja zajedno sa predloženim izmjenama, te 

glasi: 

 

 

D N E V N I   R E D 

 
- usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice općinskog vijeća Općine Muć 

 

 

1. Vijećnička pitanja 

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za razdoblje od 01. siječnja 2013. godine 

do 30. lipnja 2013. godine 

(Izvjestitelj: načelnik) 

3. Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. siječnja 2013. godine do 30. lipnja 2013. 

godine 

(Izvjestitelj: načelnik) 

4. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik i zamjenica načelnika) 

5. Prijedlog Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine 

(Izvjestitelj: načelnik i zamjenica načelnika) 

6. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za elementarnu nepogodu 

(Izvjestitelj: načelnik) 
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7. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članovima Općinskog vijeća 

(Izvjestitelj: Predsjednik općinskog vijeća) 

8. Prijedlog Odluke o  imenovanju   Stožera zaštite i spašavanja Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik) 

9. Prijedlog Odluke o imenovanju  Odbora za Statut i Poslovnik 

(Izvjestitelj: načelnik) 

10. Prijedlog Statuta Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik) 

11. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Muć  

(Izvjestitelj: načelnik) 

 

 

Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 1. Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća  Općine Muć održane 

dana 21. lipnja 2013. godine. 

 

 

Ad.1. 

 Vijećnička pitanja 

 

 Gosp. Ante Jelavić-Šako pita kakav je status vodovoda u  Ogorju  jer su veliki problemi s vodom ? 

Kaže  da je načelnik na proslavi Sv. Jure u Ogorju obećao da će voda u Ogorje doći za 40 dana, a prošla su 104 

dana, a ostale su  samo razrovane ceste. Pita zašto kasne radovi i tko je odgovoran ? 

 Načelnik odgovara  da su radovi po Ugovoru trebali biti gotovi kroz prvi mjesec ali su produženi zbog 

vremenskih neprilika. Misli da će svi vodovi  po projektu biti spojeni kroz koji dan. Nakon toga ih preuzima 

Vodovod Splita i Drniša, te je to sada u nadležnosti vodovoda dviju Županija. 

 Gđa. Ankica Krolo pita tko je nadležan za čišćenje državne ceste kroz Muć ? Kaže da je sve zaraslo te 

stvara probleme stanovništvu a pogotovo djeci  jer onda hodaju po cesti.  

 Načelnik odgovara da je to državna cesta i u nadležnosti je Hrvatskih cesta, ali da održavanje obavljaju 

Županijske ceste. Kaže da će ih zvati i zamoliti da isto očiste jer su trenutno po godišnjim odmorima. 

 Gosp. Marko Stupalo pita dali su došla sredstva  od Ministarstva za uređenje Zavičajnog  muzeja i 

fratarske kuće u Raduniću, te ukoliko su došla, zašto nisu proslijeđena ? 

 Načelnik odgovara da sredstva nikada nisu došla, ostalo je samo na obećanju državnog tajnika Mikulića 

od prije nekoliko godina da će Ministarstvo u tu svrhu dati cca. 1.000.000,00 kuna. U međuvremenu je došlo do 

smjene i vlasti i državnog tajnika te je sve ostalo samo na obećanju. 

 Gosp. Zlatko Stupalo pita može li se nešto učiniti po pitanju odvoda vode  u Neoriću  jer kada padne 

kiša djeca  i auti  gaze po velikoj vodi i blatu. Voda ne otječe već se zadržava na putovima i cestama, te moli da 

se zagrebe grederom da voda ode i da se očiste šahte ? 

 Načelnik odgovara da će se pokušati nešto učiniti jer se problem  stalno ponavlja. Velika količina vode  

nadire sa strane Sutine i donose  pijesak i šporkicu , te se svi šahtovi  i odvodi  začepe. 

 Gosp. Željko Vrdoljak pita kada će biti isplata učeničkih i studentskih  stipendija, te da li su nekima 

isplaćene  stipendije, a nekima nisu ?   

 Načelnik odgovara da nisu  isplaćene stipendije nikome, nego se isplata vrši po redu. 

 Gosp. Vrdoljak  pita kada će biti isplata vijećničkih naknada, te po kojem se kriteriju iste isplaćuju ?  

Također pita zašto se ne može dobiti potvrda o neisplaćenim naknadama vijećnicima ? 

 Načelnik odgovara da će isplata bita ali ne zna kada jer financijski loše stojimo. Za neke vijećnike treba 

provjeriti dali uopće imaju pravo primati  naknadu pošto rade na crno i državi ne plaćaju porez. Što se tiče 

potvrde o neisplaćenim naknadama kaže da je  istu  potpisao ali nije proslijedio službama na daljnje slanje. 

 Gosp. Stipe Svalina  pita kada će biti  asfaltirana cesta   od škole do crkve Sv. Marka u Crivacu jer je 

načelnik obećao da će biti asfaltirana kada se bude asfaltirala cesta  Crivac-Čavoglave. Cesta Crivac – Čavoglave  

je gotova a taj dio puta nije asfalltiran ? 

 Načelnik odgovara da se nije moglo ništa učiniti u svezi s asfaltiranjem ali se nada da će u ovom 

mandatu to riješiti. 

 Gosp. Jure Vasilj pita u kojoj je fazi izgradnja nogostupa u Donjem Muću,  te da li je Općina Muć 

upoznata sa lošom materijalnom situacijom obitelji Dražena Jelavića iz Gornjeg Muća. Naime ta obitelj nema 

struju već nekoliko mjeseci  a imaju petero djece ? 
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 Načelnik odgovara da je izgradnja nogostupa u Donjem Muću u fazi dobivanja glavnog projekta. 

Lokacijska dozvola je dobivena.  Što se tiče obitelji Dražena Jelavić općina je upoznata i u više navrata je 

financijski pomagala navedenu obitelj. Tu su ogromni računi neplaćene struje, te im općina ne može pomoći jer 

takvih obitelji na području općine ima preko stotinjak. 

 Gosp. Ante Jelavić-Šako pita načelnika da li općina sufinancira  dostavu vode kućanstvima u ovim 

sušnim razdobljima i po kojim kriterijima? Osvrnuo se i na slučaj Vedrane Kapitanović koja je zatražila dostavu 

vode od strane Općine, a načelnik joj je odgovorio da se javi svom prijatelju Juri Kapitanović  jer da on ne smije 

više davati vodu. Gosp. Ante Jelavić-Šako  pita načelnika  dali na ovakav način kažnjavate ljude koji nisu Vaši 

glasači? 

 Načelnik odgovara da Općina daje vodu besplatno jer račun sa Radače gdje se lijeva voda dolazi u 

Općinu Muć jer su Vodovod i kanalizacija Split ugradili mjerilo na hidrant. Kaže da je Općina dotičnoj gospođi 

Kapitanović dala vodu  nekoliko puta, a što se tiče Jure Kapitanovića  kaže da ih poznaje nekoliko pa da ne zna o 

kojem je riječ. 

 Gosp. Marko Stupalo pita u svezi financiranja uređenja puteva i puteljaka tijekom izborne promidžb, te 

kaže da imaju informaciju da je narudžbenica za navedene rodove uoči izborne promidžbe  išla od strane 

Općine.Također je rekao da su tijekom izborne promidžbe uputili dopis Općinskom  Izbornom povjerenstvu, te 

su dobili odgovor od predsjednice općinskog izbornog povjerenstva gđe. Asije Šošić  da s tim Općina nema 

ništa. 

Gđa. Šošić kaže da je ona kao predsjednica općinskog izbornog povjerenstva odgovorila onako kako je 

dobila odgovor o načelnika. 

 Načelnik Općine Muć gosp. Stupalo je odgovorio da su se asfaltirali Leskuri i Krivi Dolac, te da Općina    

Muć  nema  s tim ništa. Umjesto da budemo sretni da se nešto asfaltira  bez kune, mi imamo nešto protiv. 

 

Ad.2. 

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

nazočne vijećnike o polugodišnjem izvršenju proračuna Općine Muć  za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 

2013. godine. Nakon otvaranja rasprave o istom gosp. Marko Stupalo se osvrnuo na subvencije građanima te pita 

da li postoji pravilnik i kriteriji po kojima se daje pomoć, kome se daje pomoć, koliko i na koji način. Kaže da 

pomoć tj. svi transferi u gotovu novcu idu na ruke do 500,00 kuna,  a sve drugo ide na račun. 

 Načelnik odgovara da je Pravilnik u pripremi te da  postoji Pravilnik iz 2002. godine. Potrebe su sve 

veće i veće jer je i kriza svakim danom sve veća.  

 Gđa. Šošić kaže da se davala pomoć po propisima jer da pored Pravilnika iz 2000 i 2002. godine 

načelnik može svojom odlukom dati socijalnu pomoć. 

 Gosp. Marko Stupalo je zatražio uvid u popis, količinu i tremin isplate socijalnih pomoći. 

Nakon provedene rasprave sa 10 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ donosi se: 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za razdoblje 

od 01. siječnja 2013. godine do 30. lipnja 2013. godine 

 

1. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za razdoblje od 01. siječnja 

2013. godine do 30. lipnja 2013. godine. 

2. Ovaj Izvještaj 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 podnio 

izvješće o svom radu za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine. Nakon što je predsjednik vijeća 

gosp. Ante Jeličić otvorio raspravu, vijećnik Ante Jelavić-Šako  je pitao načelnika vezano za prostorno planiranje 

Općine Muć tj. izgradnja vjetrelektrana  jer kruže razne priče te moli pojašnjenje.  

Načelnik odgovara daje 1999. godine donesena Odluka gdje će biti vjetroelektrana, javnost je bila 

upoznata. Općina s tim nema ništa, već je dužna svoj Prostorni plan uskladiti sa Županijskim, jer kao što je tada 

stavljeno gdje će biti  kamenolom tako  je  i stavljeno i gdje se mogu postavljati vjetroelektrane.  Oćina Muć će 

imati godišnju korist od vjetrelektrana od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna. Načelnik kaže da je 99 % 

zemljišta gdje su smještene vjetroelektrane u vlasništvu Republike Hrvatske, a ostali su dobili naknadu. Također 

je rekao da je gosp. Ante Jelavić-Šako bio u poglavarstvu kada  se donijela takva Odluka.  Gosp. Jelavić-Šako 

kaže da nije bio član poglavarstva kada je donijeta takva odluka. Načelnik je rekao da će na slijedeću sjednicu 

vijeća donijeti zapisnik sa te sjednice. 

 Gosp. Marko Stupalo  kaže da Općina Muć treba imati odgovornost i veću pažnju posvetiti mjesnim 

odborima. U svakom proračunu imaju predviđena sredstva za mjesne odbore, a Općina Muć to nema.   
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Kaže također da nam nitko ne može nametnuti vjetrelektrane ako mi to nećemo, te da samo 

rasprodajemo prostor. Također pita da li su svi radovi  i obveze prema investitorima  prikazani u ovom izvješću ? 

Načelnik odgovara da što se tiče mjesnih odbora izlaznost na izborima je jako mala jer  ljudi nisu 

zainteresirani. Što se tiče prodaje zemlje za vjetrelektrane općina nije ništa prodala, sve se radilo na zemlji RH a 

ne Općine. Kaže također da su u Izvješću prikazane sve obveze prema investitorima. 

 Gđa. Ankica Krolo pita u svezi financiranja male škole. Ako je zakonom obvezna mala škola  dali će je 

financirati država ili općina. Načelnik kaže da će provjeriti jer nije upoznat. 

 Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 

01. siječnja 2013. godine do 30. lipnja 2013. godine 

 

1. Prihvaća se Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. siječnja 2013. godine do 30. 

lipnja 2013. godine. 

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 Ana-Marija Jukić, zamjenica načelnika općine Muć koja je 

upoznala nazočne sa zakonskom obvezom donošenja Odluke o komunalnim djelatnostima.  Nakon otvaranja 

rasprave gosp. Zlatko Stupalo pita zašto općina ne anganžira vatrogasce za dostavu vode stanovništvu pošto ih 

financira. Načelnik i zamjenica načelnika odgovaraju da zakonodavac ne dopušta tu mogućnost jer nemaju 

dovoljno cisterni , a moraju biti mobilni za požare. 

Gosp. Zlatko Stupalo  pita da li bi općina mogla anganžirati svoga čovjeka i auto za održavanje javne 

rasvjete. Na taj način bi možda došlo do smanjenja troškova i bilo isplativije. Načelnik odgovara da svi idu na 

koncesiju i ne anganžiraju svoje ljude  zbog odgovornosti. Bilo je i smrtnih slučajeva kao u Supetru, pa se onda 

traži tko je kriv. Također je rekao da će općina od 01. 09. 2013 godine gasiti javnu rasvjetu iza ponoći kao i svi. 

Vidjet ćemo modalitet, veliki su računi za javnu rasvjetu, a na ovaj način će se uštedjeti. 

 Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

O D L U K A 

o komunalnim djelatnostima na području Općine Muć 

 

1. Usvaja se Odluka o komunalnim djelatnostima na području 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 Ana-Marija Jukić, zamjenica načelnika općine Muć  koja je 

upoznala nazočne sa prijedlogom Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne 

građevine. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi slijedeća: 

 

O D L U K A 

o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine 

 

1. Usvaja se Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista 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 obrazložio 

nazočnima obvezu  imenovanja Povjerenstva za elementarne  nepogodu  iz  razloga što je SDŽ proglasila 

elementarnu nepogodu  za područje Općine Muć te je žurno potrebno imenovati  Povjerenstvo.  Nakon 

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

o imenovanju Povjerenstva za elementarnu nepogodu 

 

1. U povjerenstvo za elementarnu nepogodu imenuju se: 

-  Ante Jeličić - predsjednik 

-  Ilija Maretić – član 

-  Nikola Bebić - član 

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 predsjednik općinskog vijeća gosp. Ante Jeličić koji je 

predložio da naknada  za rad članovima Općinskog vijeća bude 500,00 kuna po održanoj sjednici ukoliko je 

vijećnik bio prisutan, te ukoliko ima  opravdan  razlog  izostanka ili napusti  sjednicu nakon  održane 2/3 

sjednice. Gosp. Zalatko Stupalo je predložio da se vijećnici odreknu naknadu u dobrotvorne svrhe. 

Gosp. Marko Piplica je rekao da je u prethodnom sazivu vijeća naknada iznosila 500,00 kuna ali samo tko je bio 

prisutan. Nakon provedene rasprave sa 9 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i 2 „suzdržana“ glasa donosi se slijedeća: 

 

O D L U K A 

o visini naknade za rad članovima Općinskog vijeća 

 

1. Naknada za rad članovima Općinskog vijeća Općine Muć iznosi 500,00 kuna po održanoj sjednici. 

2. Ista će se isplaćivati vijećnicima koji su bili prisutni na sjednici. 

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

Muć“. 

 

Ad.8. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik i zamjenica načelnika Općine Muć koji su upoznali 

nazočne sa zakonskom obvezom imenovanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Muć. Nakon provedene 

rasprave jednoglasno se donosi slijedeća: 

 

O D L U K A 

o  imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Muć 

 

1. U stožer zaštite i spašavanja Općine Muć imenuju se: 

1. Ana-Marija Jukić, zamjenica načelnika Općine Muć  - načelnik stožera 

2. Dar Kostović, predstavnik DUZS    - član stožera 

3. Bože Delić, zapovjednik DVD Muć   - član stožera 

4. Minka Jerčić, dr. medicine Ambulante Muć   - član stožera 

5. Željko Grubišić, Crveni križ Solin    - član stožera 

6. Anton Milanović, pomoćnik načelniku PU  Solin  - član stožera 

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

Muć“. 

 

Ad.9. 

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

rasprave gđa. Ankica Krolo, potpredsjednica općinskog vijeća i i predsjednica Mandatne komisije predlaže 

Martinu Mravak za predsjednicu , a gosp. Marka Piplicu za člana Odbora za Statut i Poslovnik. Prijedlog za 

imenovanje još jednog člana prepušta se vijećnicima oporbe. Isti su se zahvalili ali neće predlagati člana iz 

svojih redova. Nakon toga je gđa. Krolo predložila gosp. Stipu Sarić za člana Odbora za Statut i Poslovnik. 

Nakon provedene rasprave sa 12 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ donosi se slijedeća: 
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O D L U K A 

o imenovanju  Odbora za Statut i Poslovnik 

 

1. U Odbor za Statut i Poslovnik imenuju se: 

1. Martina Mravak  predsjednik 

2. Marko Piplica  član 

3. Stipe Sarić  član 

2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od  dana 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 razlozima donošenja Statuta općine Muć. Naime Izmjene i dopune Statuta koje su usvojene u 

prošlom sazivu vijeća, vraćene su na doradu iz Ureda državne uprave SDŽ. Stoga je bilo  jednostavnije napraviti 

novi Statut nego ponovno raditi  Izmjene Statuta. Nakon provedene rasprave sa 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ 

glasa donosi se : 

 

STATUT OPĆINE MUĆ 

 

1. Usvaja se Statut Općine Muć. 

2. Ovaj Statut 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 koji je obrazložio razloge donošenja 

Poslovnika općinskog vijeća Općine Muć. Naime isti je potrebno uskladiti sa Zakonom i  Statutom. 

Gosp. Marko Stupalo je predložio da se u Poslovnik u članku 95. ubaci da se materijali za vijeće dostavljaju i u 

elektronskom obliku. Nakon provedene rasprave zaključeno je da će se poziv kao i materijali za vijeće stavljati 

na stranicu Općine Muć. Predsjedavajući daje prijedlog Poslovnika općinskog vijeća općine Muć  na glasovanje 

te se jednoglasno donosi : 

 

 

POSLOVNIK 

Općinskog vijeća Općine Muć 

 

 

1. Usvaja se Poslovnik općinskog vijeća Općine Muć. 

2. Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“. 

 

 

 

Pošto su sve točke dnevnog reda iscrpljene, predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ante Jeličić zaključuje 

2. sjednicu općinskog vijeća Općine Muć  u 19,20 sati. 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: 

    Mara Raić 

 

Predsjednik općinskog vijeća 

                 Općine Muć 

 

 

       _________________________ 

                Ante Jeličić 

 


