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               REPUBLIKA HRVATSKA 

   SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA MUĆ     
 

     
Klasa: 021-05/16-01/05 

Urbroj: 2180/02-01-16-2 

Donji Muć, 16.12.2016. godine 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 
 Sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana  16. prosinca 2016. godine u prostorijama 

Društvenog doma u Donjem Muću s početkom u 17,00 sati. 

 

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

Stipe Sarić, Zlatko Stupalo, Stipe Svalina, Jure Kapitanović,  Ivan Jelavić i Željko 

Vrdoljak 

 

ODSUTNI: Jure Vasilj 

 

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

Muć, Kristina Dragin Jelić-pročelnica JUO Općine Muć, Matija Duvnjak-viši ref. za 

rač. fin. poslove  

 

 

  Prije službenog početka 24. sjednice, gđa Ankica Krolo, kao predsjednica Mandatnog povjerenstva, 

moli za riječ te izvještava prisutne da je Mandatno povjerenstvo dana 16. prosinca 2016. g. zaprimilo zahtjev 

općinskog načelnika o prestanku obavljanja dužnosti općinskog vijećnika Ivana Jelavića, pri čemu čita 

cjelokupan Zapisnik Mandatnog povjerenstva od 16. prosinca 2016. g. sa prilozima (Izjava gosp. Jelavića dana 

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o aktiviranju mandata i Uvjerenje o prebivalištu iz kojeg je 

razvidno kako gdin Ivan Jelavić ima prijavljeno prebivalište u Zagrebu). Potom gđa Ankica Krolo moli gdina 

Ivana Jelavića da se očituje o iznesenim navodima te mu daje priliku da iste opovrgne, primjerice davanjem na 

uvid osobne iskaznice, ukoliko je došlo do kakve pogreške. Gdin Ivan Jelavić se očituje kako nema što reći na 

cit.:“ove spačke“. Kaže kako je činjenica da je bio prijavljen u vrijeme izbora na adresi svojega rođenja te kako 

nije posrijedi pogreška. Predsjednik Općinskog vijeća gdin Ante Jeličić nakon očitovanja gdina Jelavića moli 

istog da napusti sjednicu, što isti i čini. 

 

24. sjednicom Općinskog vijeća Općine Muć 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 poginulima u Domovinskom ratu.  

 

 Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ante Jeličić  predlaže usvajanje dnevnog reda uz dopunu dnevnog 

reda sljedećim točkama: donošenje Odluke o poslovima utvrđivanja i naplate lokalnih (općinskih) poreza Općine 

Muć, donošenje Odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Općine Muć za razdoblje 2015.-

2017. godine s projekcijom za 2018.-2019. godinu, a gđa Ankica Krolo predlaže da se dnevni red dopuni još 

jednom točkom: donošenje Zaključka o prestanku vijećničkog mandata u Općinskom vijeću Općine Muć. Nakon 

provedene rasprave dnevni red se zajedno sa predloženom dopunom usvaja sa 10 glasova „za“ i jednim 

„suzdržanim“, te isti glasi: 
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D N E V N I   R E D 

 
- verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća 

 

1. Vijećnička pitanja 

2. Prijedlog Proračuna Općine Muć za 2017. godinu  sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu 

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

3. Prijedlog II. Izmjene i dopune plana Proračuna Općine Muć za 2016. godinu 

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

4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2017. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik-Filip Stupalo i Matija Duvnjak-viši ref. za rač.fin.poslove) 

5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća 

izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2017. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik-Filip Stupalo i Matija Duvnjak-viši ref. za rač.fin.poslove) 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima na području Općine Muć 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Općine Muć - Kristina Dragin Jelić) 

7. Prijedlog Zaključka o prestanku vijećničkog mandata u Općinskom vijeću Općine Muć 

(Izvjestitelj: predsjednica Mandatnog povjerenstva – Ankica Krolo) 

8. Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Općine Muć za razdoblje 

2015.-2017. godine s projekcijom za 2018.-2019. godinu 

(Izvjestitelj: zamjenica načelnika-Ana-Marija Jukić) 

9. Prijedlog Odluke o poslovima utvrđivanja i naplate lokalnih (općinskih) poreza Općine Muć 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO – Kristina Dragin Jelić) 

 

 

Gosp. Jure Kapitanović traži da se razgovara o zelovskom vodovodu  predlažući isto za posebnu točku 

dnevnog reda. Uz 4 glasa „za“, 5 glasova „protiv“ i 2 „suzdržana“ glasa predložena dopuna dnevnog reda se 

odbija.   

 

Prelazi se na verifikaciju zapisnika sa 23. Sjednice. Jednoglasno se verificira zapisnik sa 23. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

Ad.1. 

Vijećnička pitanja 

 

Gosp. Jerko Delić pita što je sa regionalnim vodovodom, u kojoj je fazi?  

Načelnik odgovara da je to nažalost predmet sitnih podmetanja. Kaže da je pripremljen troškovnik vodospreme u 

iznosu od 7,5 milijuna kuna, radi se o ogromnom sustavu koji je bio i ostao prioritet Općine Muć. 

Gđa Ankica Krolo pita hoće li se asfaltirati put prema Čolaku? Načelnik odgovara da stižu hladna 

vremena koja otežavaju radove, ali kako u nadolazećem periodu postoje planovi za asfaltiranje puteva, i to 

ponajprije Gornjeg Muća i Crivaca  

Gosp. Jure Kapitanović traži obrazloženje obzirom da načelnik cit.: „u četiri zapisnika kaže da nema 

veze sa vodovodom“? Načelnik odgovara kako jedinice lokalne samouprave ne mogu sudjelovati samostalno u 

izgradnji, već da sve mora ići preko Vodovoda i kanalizacija, budući samo oni mogu aplicirati odnosno prijaviti 

projekte.  

Gosp. Željko Vrdoljak pita kada će biti izabran koncesionar za rasvjetu ? Načelnik odgovara kako će se 

koncesija raspisati tijekom prvog mjeseca. 

Gosp. Željko Vrdoljak pita mogu li se na kontejnerima za smeće zavariti vide na točkovima da se ne 

mogu krasti? Načelnik odgovara da je to stvar policije, a ne komunalnih službi. 

 

Ad.2. 
 Izvjestitelji po ovoj točki dnevnog reda su načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo te gđa Matija 

Duvnjak – viši referent za rač.-fin. Poslove. Načelnik je obrazložio nazočnima prijedlog Proračuna Općine Muć 

za 2017. Sa projekcijama za 2018. I 2019.  te pozvao vijećnike na argumentirane prijedloge i raspravu. Gospodin 

Željko Vrdoljak moli da se obrazloži stavka od 200.000,00 kuna poljoprivrednicima. Načelnik odgovara kako su 

sredstva predviđena, a treba vidjeti koji su stvarni interesi poljoprivrednika, možda i anketom utvrditi što bi 

zaista zadovoljilo njihove potrebe i interese – stočni fond ili sadnice. Gospodin Jure Kapitanović pita gdje je peta 

razina? Gospođa Duvnjak odgovara da se proračun donosi na trećoj razini kontnog plana. Gosp. Jure 

Kapitanović pita kad može dobiti petu razinu? Gđa Duvnjak odgovara da je može dobiti kad god hoće. Gosp. 
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Željko Vrdoljak moli da se očiste groblja ukoliko 2017. godine bude javnih radova. Načelnik kaže da se slaže s 

time da postoji potreba te da bi bilo potrebno zaposliti i komunalnog djelatnika na razdoblje od šest mjeseci s 

tom svrhom. Gosp. Marko Piplica kaže kako misli da će se moći zaposliti nekoga budući se sada naplaćuje i 

grob. naknada.  

Nakon provedene rasprave sa 9 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ i 1 „suzdržanim“ glasom donosi se: 

 

Proračun Općine Muć za 2017. godinu 

sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu 

 

1. Donosi se Proračun Općine Muć za 2017. godinu u iznosu od 12.792.253,00  kuna  sa projekcijama 

za 2018. i  2019. godinu. 

2. Donosi se Plan razvojnih programa Općine Muć za razdoblje 2017-2019. godine. 

3. Donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Muć za 2017. 

godinu. 

4. Donosi se Program održavanja  komunalne infrastrukture u Općini Muć za 2017. godinu. 

5. Donosi se Program socijalnih potreba na području Općine Muć u 2017. godini. 

6. Donosi se Program javnih potreba u športu, kulturi i religiji Općine Muć u 2017. godini. 

7. Donosi se Program javnih potreba u predškolskom odgoju, školskom i visokom  obrazovanju 

Općine Muć u 2017. godini. 

8. Donosi se Program korištenja sredstava ostvarenih prihoda od naknada za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada za 2017. godinu. 

9. Donosi se Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu. 

10. Donosi se Program utroška sredstava naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za 2017. 

godinu. 

11. Ovaj Proračun i Programi koji su sastavni dio Proračuna objavit će se  u  «Službenom glasniku 

Općine Muć», a stupaju na snagu  01. siječnja 2017. godine. 

 

Ad.3. 

 Izvjestitelji po ovoj točki dnevnog reda su načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo i gđa Matija 

Duvnjak. Načelnik obrazlaže prisutnima prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Muć za 2016. godinu te 

navodi kako ništa nije probijeno namjerno niti iz nerazumnih razloga, već da je glavni razlog probijanja 

proračuna činjenica da još nije gotov projekt nogostupa, a što predstavlja ogroman zahvat na katastru zbog 

zahtjevne vlasničke strukture. Gosp. Željko Vrdoljak moli obrazloženje primitaka od zaduženja u iznosu od 

200.000,00 kuna. Gđa Duvnjak pojašnjava kako se radi i dozvoljenom minusu po ugovoru s poslovnom bankom. 

Gdin. Željko Vrdoljak traži pojašnjenje za konto 323 – rashodi za usluge, a gđa Duvnjak kaže da je to bolje 

razmotreno u posebnom dijelu proračuna jer da se u općem dijelu teže snaći. Gdin Željko Vrdoljak pita kako se 

knjiže javni radovi, a gđa Duvnjak odgovara da se knjiže kao javni radovi. 

Nakon provedene rasprave sa 9 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“ donose se: 

 

Druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Muć za razdoblje od  

01. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine 

 

1. Donose se Druge  Izmjene i dopune  Proračun Općine Muć za 2016. godinu u iznosu od 

9.277.702,00  kune. 

2. Donose se Druge izmjene Plana razvojnih programa Općine Muć za razdoblje 2016-2018. godine. 

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

Općini Muć za 2016. godinu. 

4. Donosi se Druge izmjene i dopune Programa održavanja  komunalne infrastrukture u Općini Muć 

za 2016. godinu. 

5. Donose se Druge izmjene  Programa socijalnih potreba na području Općine Muć u 2016. godini. 

6. Donosi se Druge izmjene Programa  javnih potreba u športu, kulturi i religiji Općine Muć u 2016. 

godini. 

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

obrazovanju Općine Muć u 2016. godini. 

8. Ove Druge Izmjene i dopune Proračun Općine Muć za 2016. godinu sa Programima koji su 

sastavni dio proračuna  stupaju na snagu  danom donošenja , a objavit će se u „Službenom  glasniku 

Općine Muć». 
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Ad.4. 

 Izvjestitelji po ovoj točki dnevnog reda su općinski načelnik gosp. Filip Stupalo i gđa Matija Duvnjak. 

Gđa Matija obrazlaže kako se radi o odluci koja se po zakonu mora donijeti svake godine prilikom donošenja 

proračuna.  

Sa 9 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ te 1 „suzdržanim“ glasom donosi se: 

 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Muć za 2017. godinu 

 

1. Donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Muć za 2017. godinu. 

2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Muć, a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine. 

 

Ad.5. 

  Izvjestitelji po ovoj točki dnevnog reda su općinski načelnik gosp. Filip Stupalo i gđa Matija Duvnjak. 

Gđa Matija obrazlaže kako se radi o odluci koja se po zakonu donosi svake godine, samo što se ove godine 

razlikuje u članku 2. obzirom na predstojeće izbore te će se razmjerno broju dana provedenih u 1. sazivu isplatiti 

sredstva. 

Jednoglasno (sa 11 glasova „za“) se donosi: 

 

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih sa 

liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2017. godinu  

 

1. Donosi se Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća 

izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2017. godinu. 

2. Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć, a stupa na snagu  01. siječnja 2017. 

godine. 

 
Ad.6. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnica JUO Općine Muć gđa Kristina Dragin Jelić. Gđa 

Dragin Jelić obrazlaže prijedlog izmjena i dopuna Odluke o grobljima na području Općine Muć po svim 

člancima. Gdin Zlatko Stupalo kaže kako je šest mjeseci dovoljan rok za izgradnju. 

Sa 10 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom donosi se: 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima na području Općine Muć 

 

1. Donosi se Odluka o izmjena i dopuna Odluke o grobljima na području Općine Muć. 

2. Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć, a stupa na snagu osmog dana od dana 

objave. 

 

Ad.7. 

 Gđa Ankica Krolo, predsjednica Mandatnog povjerenstva, predlaže da Vijeće donese zaključak o 

prestanku vijećničkog mandata gdinu Ivanu Jelaviću sljedećeg sadržaja: cit.: „temeljm članka 80. Zakona o 

lokalnim izborima (NN 144/12) i članka 35. Statuta Općine Muć (Služb. glasnik Općine Muć broj: 03/2013 i 

05/2013) utvrđuje se da je dana 28.06.2013. godine Ivanu Jelaviću, OIB: 41812119108, prestalo prebivalište na 

području Općine Muć, Put Križa 28, Gornji Muć, izabranom sa kandidacijske liste grupe birača nositelja Marka 

Stupala, a samim time zbog sile zakona i vijećnički mandat koji je bio u mirovanju te aktiviran izjavom u kojoj 

pod materijalnom i krivičnom odgovornošću Ivan Jelavić aktivira mandat člana Općinskog vijeća Općine Muć, 

Klasa: 021-05/14-03/02 od dana 28.07.2014. godine. Gosp. Kapitanović kaže kao je teški cinizam uvaliti papir 

za pet minuta te traži da se pročita članak 80. Zakona o lokalnim izborima i članak 35. Statuta Općine Muć. 

Pročelnica Dragin Jelić potom prisutnima čita članak 35. Statuta Općine Muć na glas. Gosp. Kapitanović pita 

zašto danas nije pozvan gosp. Marko Stupalo na sjednicu ako je gosp. Jelaviću prestao mandat? Gđa Ankica 

Krolo kaže kako je Mandatno povjerenstvo tek danas saznalo za to te da ispada kako gosp. Jelavić nije uopće niti 

bio vijećnik, od samoga početka.  Načelnik Stupalo kaže kako je ovo sramota i presedan u povijesti Općine Muć 

te da će biti još pravnih radnji jer on kao načelnik mora poduzeti korake da zaštiti interese Općine Muć. Ujedno 

predlaže općinskim vijećnicima da mu daju ovlaštenje odnosno da ga ovlaste da poduzme sve potrebne radnje i 

mjere za zaštitu interesa Općine Muć u konkretnoj situaciji, na što je većina (9 glasova) pristala. Gosp. 

Kapitanović traži da u zapisnik uđe kako je načelnik rekao da je trinaesti sa liste Marka Stupala nelegalno postao 

vijećnik. 

Sa 9 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“ donosi se: 
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Zaključak o prestanku vijećničkog mandata u Općinskom vijeću Općine Muć 

 

1. Donosi se Zaključak o prestanku vijećničkog mandata u Općinskom vijeću Općine Muć. 

2. Općinski načelnik Filip Stupalo ovlašćuje se na poduzimanje svih potrebnih radnji i mjera sa ciljem 

zaštite interesa Općine Muć u pogledu nastale situacije vijećničkog mandata gospodina Ivana Jelavića.  

3. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć. 

 

Ad.8. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je zamjenica načelnika gđa Ana-Marija Jukić, koja obrazlaže 

kako je riječ o zakonskoj obvezi te napominje kako smo za ovaj Akcijski plan  dobili sredstva Fonda za zaštitu 

okoliša. 

Sa 10 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom donosi se: 

 

Odluka o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Općine Muć 

 za razdoblje 2015.-2017. godine s projekcijom za 2018.-2019. godinu 

 

1. Donosi se Akcijski plan energetske učinkovitosti Općine Muć za razdoblje 2015.-2017. godine s 

projekcijom za 2018.-2019. godinu. 

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 pročelnica JUO Općine Muć gđa Kristina Dragin Jelić, koja 

obrazlaže kako se radi o odluci koja se donosi sukladno zakonskoj obvezi i odredbama Zakona o lokalnim 

porezima (NN 115/16). 

Sa 10 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom donosi se: 

 

Odluka o poslovima utvrđivanja i naplate lokalnih (općinskih) poreza Općine Muć 

 

1. Donosi se Odluka o poslovima utvrđivanja i naplate lokalnih (općinskih) poreza Općine Muć. 

2. Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć, a stupa na snagu 1. siječnja2017. godine. 

 

 

Budući su sve točke dnevnog reda iscrpljene, predsjedavajući zaključuje sjednicu općinskog vijeća uz čestitke 

nadolazećih blagdana te uz podjelu prigodnih poklona prisutnim vijećnicima. 

Dovršeno u 18,15 sati. 

 

 

         Zapisnik vodila: 

     Kristina Dragin Jelić 

Predsjednik Općinskog vijeća 

              Općine Muć  

       _________________________ 

Ante Jeličić 


