
 
 

     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: 021-05/16-01/04 

Urbroj: 2180/02-01-16-2 

Donji Muć, 11. studenog  2016. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 

 Sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 11. studenog  2016. 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 Jelavići, Jure Kapitanović i Jure Vasilj 

 

 

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

načelnika Općine Muć, Kristina Dragin-Jelić-pročelnica JUO Općine 

Muć i gosp. Damir Vujčić- predstavnik firme Geodata d.o.o. 

 

 

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 te 

predlaže da točku dnevnog reda „Odluka o donošenju UPU Gornji Muć“ stavimo kao prvu točku 

dnevnog reda, a „Vijećnička pitanja“ da budu druga točka dnevnog reda.  

Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja predloženi  dnevni red, te glasi: 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

 

- verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća općine Muć 

 

1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gornji Muć (UPU br.8-u užem 

obuhvatu od cca. 5,50 ha) 

(Izvjestitelj: Damir Vujčić d.i.a. - Geodata d.o.o.) 

2. Vijećnička pitanja 

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 

(Izvjestitelj: načelnik i pročelnik JUO Općine Muć) 

4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta te 

visini grobne naknade na grobljima Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik i pročelnik JUO Općine Muć) 
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Prelazi  se na verifikaciju zapisnika. Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja zapisnik 

sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć. 

 

 

Ad.1. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je gosp. Damir Vujčić, predstavnik firme Geodata 

d.o.o. Split koji je upoznao nazočne  sa Urbanističkim planom uređenja Gornjeg  Muća gdje je 

planirana stambena zona. Vijećnike je zanimalo kolika je površina parcela stambene zone te do koje 

visine se mogu graditi objekti?  Gosp. Vujčić kaže da je površina parcela definirana Prostornim 

planom Općine Muć i ona je cca 700-1000 m2, a kuće  bi imale podrum, prizemlje, kat i potkrovlje.  

Gosp. Zlatko Stupalo je mišljenja  da se treba striktno pridržavati pravila gradnje i raditi po planu i 

propisima. Gosp. Ivan Jelavić pita može li netko graditi izvan plana tj. više katova od predviđenog ? 

Gosp. Vujčić kaže da nije moguće raditi izvan plana jer će se to sankcionirati. Kaže da je ova zona 

takva i da ona ima svoj identitet te se mogu graditi  samo objekti koji su dopušteni Prostornim planom. 

Mogu se graditi i veći objekti ali se moraju uklopiti. Potrebno je uskladiti javni i privatni interes, te 

voditi računa o postojećem stanju.  Zamjenica načelnika Ana-Marija Jukić pita može li se odrediti rok 

za gradnju da se ne dogodi  da netko napravi kuću a  netko kopa temelje.  Gosp. Vujčić kaže da  bi 

ljudi koji grade kuću trebali imati pokrivenu financijsku konstrukciju, a  da ukoliko nemaju trebali bi 

graditi po cjelinama i svaku pojedinačnu cjelinu privesti svrsi. 

Načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo kaže da će općina ukoliko bude imala sredstava pripremiti 

teren tj. izfrezati zemljište   i to uračunati u cijenu zemljišta . Nakon provedene rasprave sa 11 glasova 

„za“ i 2 „suzdržana“ glasa donosi se: 

 

 

O D L U K A 

o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gornji Muć 

(UPU br.8-u užem obuhvatu od cca. 5,50 ha) 

 

 

1. Donosi se Urbanistički plan uređenja Gornji Muć (UPU br. 8 – u užem obuhvatu od cca. 

5,50 ha). 

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

Muć“: 

 

Ad.2. 

 

Vijećnička pitanja 

 

 Gosp. Jure Vasilj pita kada će se otvoriti vrtić u Neoriću budući da je načelnik rekao da će se 

otvoriti početkom školske godine ? Načelnik kaže  da će se otvoriti u slijedećem ciklusu. 

Gosp. Ivan Jelavić kaže da je rečeno da će se raditi ona cesta u Zelovu koja ne bude imala neriješene 

imovinsko-pravne odnose, a  prije godinu dana potpisan  je i sporazum između Županijske uprave za 

ceste, Grada Sinja, Općine Hrvace i Općine Muć o gradnji navedene ceste te  pita kako to da će se 

sada ljudima davati naknada za oduzetu zemlju a ranije su ljudi davali zemlju bez naknade ? 

 Načelnik kaže da je jedan od glavnih krivaca da ljudi nemaju cestu gosp. Jelavić. Navedena 

cesta je projekt Županijske uprave za ceste te ista neće biti građena po projektu za koji se gosp. Jelavić 

zalaže. 

 Gosp. Željko Vrdoljak pita može li se na potezu od pazara u Donjem Muću do općine staviti 

zaštitna ograda na mjestima gdje je rupa ispod ceste da ljudi ne upadnu jer je prije neki dan upala neka 

žena ?  Načelnik kaže da to nije u našoj nadležnosti već  Hrvatskih cesta  a oni valjda znaju gdje 

trebaju staviti ogradu. Kaže da ćemo mi kao Općina uputiti dopis.  
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Gosp. Željko Vrdoljak pita može li se obnoviti crkva Sv. Mihovila  u Donjem Muću, zaseok 

Kmeti? Načelnik kaže da je ona u projektu za iduću godinu i odobreni su novci za  rekonstrukciju 

krova. 

Gđa. Ankica Krolo pita  može li općina upozoriti policiju da iziđu na teren jer  djeca od 9-15 

godina voze motore bez kacige, okreću se na okuci izvode razne vratolomije da se nešto ne dogodi. 

Moli da iziđe policija pa da  kazni roditelje koji su im kupili motore.  Načelnik kaže da će općina 

obavijestiti policiju ali da je policija uvijek po cesti. 

 Gosp. Jure Kapitanović  pita zašto se isplaćuju  naknade načelniku  ako putni nalozi nisu 

ispravno i sukladno zakonu  popunjeni a reprezentacija nema imena konzumenata ? Načelnik kaže da 

djelatnik mora isplatiti sve što načelnik potpiše a da  sve nepravilnosti gosp. Kapitanović može 

prijaviti  jer to dobro zna. Gosp. Kapitanović kaže da se radila cesta između  Milešine i Svilaje te je na 

predjelu „Trolokve“ uništen stari bunar, izvadila se glina i sa njom se nasula cesta, te pita jeli općina 

upoznata? Načelnik kaže da nije upoznat sa navedenim. 

 Gosp. Ivan Jelavić pita koliko se često prazne kontejneri u Zelovu jer su uvijek puni ? 

Načelnik kaže da bi se trebali prazniti 2 puta mjesečno ali očito nisu. 

 Gosp. Željko Vrdoljak pita mogu li se maknuti ploče između grobova na groblju Neorić i 

između grobnica nasuti ?  Načelnik kaže da će se maknuti i nasuti ali se boji velikih kiša. 

 

Ad.3. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnica JUO Općine Muć koja je upoznala 

nazočne  sa Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o ugostiteljskoj djelatnosti. Kaže da je odluka 

gotovo ista prethodnoj samo je drugačije regulirano radno vrijeme ugostiteljskih objekata. Ugostitelji 

ne moraju više podnositi zahtjeve  za produženje radnog vremena osim za pojedine dane i za iste im se 

izdaje potvrda o radnom vremenu.  Nakon provedene rasprave  jednoglasno se donosi: 

 

 

O D L U K A 

o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 

 

 

1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti. 

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

Muć“. 

 

Ad.4. 

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

JUO Općine Muć gđa. Kristina Dragin-Jelić koji su upoznali nazočne s prijedlogom odluke o visini 

naknade za dodjelu grobnog mjesta. Načelnik kaže da će neki biti pogođeni sa ovom odlukom a neki 

ne. Ljudi koji tu žive i imaju adresu imati će naknadu kao i do sada a ostali će plaćati veću naknadu. 

Treba se uvesti reda na grobljima a ne kao do sada da ljudi ulaze s autima na groblje. Općina mora biti 

upoznata sa svime što se radi na groblju. Kaže da će se na groblje Neorić staviti još jedna kapija i biti 

će zatvorena a svatko tko želi može ući na malu kapiju. Gosp. Zlatko Stupalo pita na koji način će se 

spriječiti da ljudi koji su uzeli više grobnica iz iste obitelji te grobnice ne prodaju ? Pročelnica JUO 

Općine Muć Kristina Dragin-Jelić kaže da nema prodaje grobnica jer je općina vlasnik . Gosp. Jure 

Kapitanović pita ima li općina zaposlenog djelatnika na održavanju groblja jer svi koji rade, rade 

nelegalno a plaćaju ih i mještani i općina. Načelnik kaže da nema zaposlenika ali ih je bilo  i radili su 6 

mjeseci. Gosp. Jelavić pita ima li uporište u zakonu da netko plaća 500,00 kuna a netko 5.000,00 kuna. 

Pročelnica JUO kaže da to nije diskriminacija i da to drži vodu jer mi nikoga ne diskriminiramo već 

ljudima koji tu žive omogućujemo plaćanje naknade po nižem iznosu. Gosp. Piplica kaže da je on više 

godina bio zagovornik za plaćanje naknade u višem iznosu ljudima koji tu ne žive. Kaže da Općina 

mora voditi računa o kupnji zemljišta i proširenju groblja jer na mnogim grobljima nema više mjesta  
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za izgradnju grobnica. Gosp. Kapitanović kaže da su ljudi kupovali zemlju u privatnika, zemlja je 

plaćena vlasniku zemlje te su na istoj izgrađene grobnice,  a sada je vlasnik  groblja Općina Muć . 

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

 

 

O D L U K A 

o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta 

te visini grobne naknade na grobljima Općine Muć 

 

 

1. Donosi se Odluka  o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog 

mjesta, te visini grobne naknade na grobljima Općine 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 18,00 sati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: 

    Mara Raić 

 
Predsjednik općinskog vijeća 

                       Općine Muć 

 

       _________________________ 

                Ante Jeličić 


