
 
 

 

    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: 021-05/17-01/04 

Urbroj: 2180/02-01-17-2 

 

Donji Muć, 05. prosinca 2017. godine 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 
 Sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 05. prosinca 2017. godine s 

početkom u 17,00 sati. 

 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Jelena Grgić, Ankica Krolo, Marko Piplica, Josipa Grubišić, Miroslav 

Šolić, Martina Mravak, Josip Granić, Zoran Stričević, Ivan Karin, 

Bone Elez, Ante Karin, Ana Delić  i Željko Vrdoljak 

 

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

načelnika Općine Muć  i Kristina Dragin-Jelić-pročelnik JUO Općine 

Muć  

 

Sjednicom predsjedava predsjednica Općinskog vijeća gđa. Jelena Grgić  te utvrđuje 

nazočnost potrebne većine vijećnika Općinskog vijeća Općine Muć za pravovaljano raspravljanje i 

odlučivanje. Nazočni minutom šutnje odaju počast poginulim u Domovinskom ratu.  

Predsjednica općinskog vijeća  otvara sjednicu te predlaže dnevni red kao u pozivu. Nakon 

provedene rasprave jednoglasno se usvaja dnevni red te glasi: 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

- verifikacija zapisnika sa 2. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 

 
1. Vijećnička pitanja 

2. Dopis Ministarstva uprave  u svezi snimanja i objavljivanja sjednica predstavničkog tijela 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Kristina Dragin-Jelić) 

3. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama odluke o pravima iz socijalne skrbi na 

području Općine Muć 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Kristina Dragin –Jelić) 

4. Prijedlog Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije javne rasvjete u Općini Muć 

primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja 

(Izvjestitelj: načelnik Filip Stupalo) 

5. Prijedlog Odluke o Izmjenama odluke o općinskim porezima Općine Muć 

(Izvjestitelj: pročelnik JUO Kristina Dragin –Jelić) 

6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u K.O. Gornji Muć 

(Izvjestitelj: načelnik Filip Stupalo i pročelnik JUO Kristina Dragin –Jelić) 
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7. Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja 

(Izvjestitelj: načelnik Filip Stupalo i pročelnik JUO Kristina Dragin –Jelić) 

8. Izvješće sa radnog sastanka  sa županom SDŽ u svezi problematike prometa i vodovoda 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć Filip Stupalo i gosp. Bone Elez) 

 

 

Jednoglasno se prihvaća  zapisnik sa  2. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć, te se prelazi 

na točke dnevnog reda. 

 

Ad.1. 

 

Vijećnička pitanja 

 

 Gosp. Bone Elez  kaže da je župan SDŽ krajem 10. mjeseca održao sastanak sa 

gradonačelnicima i načelnicima općina gdje je jedna o tema bila i osmišljavanje i stavljanje u funkciju 

starih područnih škola, te pita načelnika ima li općina kakav plan ? 

Načelnik Filip Stupalo kaže da su napuštene škole vlasništvo SDŽ, te  da nije isto napuštena 

škola u Visu koja vrijedi milione  i u Općini Muć kojoj je vrijednost jedna kuna. Župan je  rekao da 

kada se srede imovinsko - pravni odnosi da će se škole dati općinama i gradovima. Na općinama i 

gradovima je da razviju  kvalitetan projekt  koji će služiti u svrhu  otvaranja  info centra, turističkog 

ureda i sl., te se iste neće moći iznajmljivati trećim osobama. 

Gosp. Bone Elez kaže da prije svake sjednice vijeća odajemo počast hrvatskim braniteljima, te 

da je to lijepo i rutinski. Kaže da svi znamo koliko je poginulo branitelja sa našeg područja te predlaže 

da se pronađe jedna prostorija - spomen soba za hrvatske branitelje jer  su  to zaslužili. Kaže da je 

razgovarao sa rodbinom, roditeljima i prijateljima koji se slažu sa prijedlogom,  te da bi to trebalo 

realizirati. Predlaže da prostorija bude u središtu Općine tj. u Donjem Muću.  

Načelnik kaže da je teško otvarati takve teme, te da postoji  prostorija-spomen soba  u Solinu  

gdje se nalaze i poginuli branitelji sa područja Općine Muć. Općina Muć  ima spomenik na Radači za 

poginule branitelje. Kaže  da on osobno ne bi u to ulazio ali se može  unutar spomenika napraviti 

njihova imena i sl. Nema ništa protiv prijedloga, ali da se neće sam upuštati u taj projekt. Ako će 

vijeće to podržati i on za to, te kaže da bi ta  inicijativa  trebala doći od Udruge branitelja. 

Gosp. Ivan Karin pita u svezi apliciranja prema EU fondovima, dali radimo i što radimo ? 

Načelnik kaže  da je SDŽ – RERA- ustanova koja radi na povlačenu sredstava iz Fondova EU 

raspisala natječaj a mi smo se kandidirali za dva projekta koja bi išla prema Ogorju. Jedan je 

vodovodna mreža Ogorje a drugi uplanjenje cesta  koji bi ujedno bio i koridor za vodovod. Kaže da po 

projekt možemo dobiti najviše 1.000.000  EUR-a. Projekti su prihvaćeni ali još nismo dobili odluku 

koliko ćemo dobiti sredstava. Kaže da pratimo sve što možemo preko EU fondova. 

Gosp. Zoran Stričević  pita može li Općina Muć  pomoći OŠ Neorić u svezi postavljanja 

ograde oko igrališta, te pri kupnji koševa. Kaže da bi materijal za ogradu kupila škola a ako može 

netko montirati ogradu od strane Općine.  Kaže da zna da je škola pod Županijom ali da su to mala 

sredstva te je ravnateljici nezahvalno pitati sredstava od Županije pošto će sada Županija raditi  krov 

škole.  

Načelnik kaže da ravnateljica pošalje zahtjev i troškovnik koliko će to koštati, te  da će ogradu 

napraviti radnici sa javnih radova.  

Gosp. Zoran Stričević  pita može li se na autobusnoj stanici kod  „Bratske kuće „  zamijeniti 

trnita  jer djeca kisnu ? Načelnik kaže da bi trebali naći novu lokaciju za autobusnu stanicu  da ne 

smeta nikome, te da ima jedna čekaonica u Donjoj Maloj koju bi mogli premjestiti.  Gosp. Stričević 

kaže da sada treba zamijeniti trnitu a kasnije naći novu lokaciju. 

Gosp. Željko Vrdoljak pita hoće li se napraviti zid ispred fratarske kuće jer  svećenik ne može 

ući u kuću i  ne može ići na misu. Kaže ako neće Općina, da bi to napravili mještani.  

Načelnik kaže da će Općina to napraviti kada budu gotovi svi radovi. Kaže da je Općina to 

srušila i to će napraviti. 
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Gosp. Željko Vrdoljak  traži od predsjednice općinskog vijeća da za slijedeću sjednicu  

općinskog vijeća dostavi svim vijećnicima Rješenje o provođenju istrage  koje je uputio  Ured za 

suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta dana 12. listopada 2016. godine a isti je zaprimljen u  

Općini Muć i od strane predsjednika Općinskog vijeća 17. listopada 2016. godine.  Kaže da se bivši 

predsjednik vijeća  kune da on to nije potpisao. 

 

Ad. 2. 

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

nazočne sa dopisom Ministarstva uprave u svezi snimanja i objavljivanja sjednica općinskog vijeća, te 

kaže da snimanje nije u skladu sa našim Statutom i Poslovnikom. Može se ići na doradu i mijenjanje  

Poslovnika ali treba voditi računa o zaštiti osobne privatnosti. Gosp. Ante Karin kaže da se on ne slaže 

sa stavom da je sjednica javna jer je to širok pojam  te da su i elektronički mediji javni. Kaže da 

prostora ima samo je pitanje želi li se to, te da je za snimanje dovoljan samo tonski zapis. 

Gosp. Miroslav Šolić kaže da zadnja rečenica u dopisu sve govori a to je da treba voditi računa o 

osobnoj privatnosti i dignitetu  članova predstavničkog tijela . Ukoliko postoji interes za snimanjem  

treba se isti regulirati Poslovnikom općinskog vijeća. Gđa. Ankica Krolo kaže da je ona protiv 

snimanja sjednica Općinskog vijeća, te da joj ne bi bilo ugodno da je netko snima. Nakon provedene 

rasprave donosi se slijedeći: 

 

Z A K L J U Č A K 

u svezi dopisa Ministarstva uprave  u svezi snimanja 

i objavljivanja sjednica predstavničkog tijela 

 

1. Prima se na znanje dopis Ministarstva uprave Klasa: 023-01/17-01/378, Urbroj: 515-02-

02-01/2-17-3 od 04. listopada 2017. godine u svezi snimanja i objavljivanja sjednica 

predstavničkog tijela. 

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

Općine Muć“. 

 

Ad.3. 

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

Jelić  koja je upoznala nazočne sa Izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne skrbi na 

području Općine Muć.  

 Gosp. Željko Vrdoljak pita tko će odlučivati o jednokratnim  pomoćima, sufinanciranju 

troškova el. energije, vode i sl., Socijalno vijeće ili netko drugi ? 

 Gosp. Miroslav Šolić je mišljenja da je vijećnicima uz Izmjenu Odluke trebalo dostaviti i 

popratni materijal tj. Odluka o pravima iz socijalne skrbi na području Općine Muć da bi mogli vidjeti 

što se mijenja. Kaže da odluku o dodjeli socijalne pomoći treba donijeti pročelnik. Ona je ta koja će 

ispitati da li ta osoba ispunjava uvjete i donijeti Rješenje te je zato i plaćena a ne Socijalno vijeće. 

Pročelnik JUO Općine Muć kaže da načelnik Općine Muć  donosi odluku o isplati jednokratnih 

pomoći ljudima koji ne ispunjavaju uvjete za dodjelu pomoći po Odluci o pravima iz socijalne skrbi 

ali su se našli u teškim uvjetima bolest, smrt, elem. nepogoda i sl. 

Gosp. Šolić kaže da Socijalno vijeće razmisli o posljedicama koje će imati na terenu, te ako su oni za 

to da se izmjena usvoji i on je za to.  Pročelnik kaže da možemo donijeti odluku ili istu odgoditi. 

Nakon provedene rasprave donosi se slijedeći: 

 

Z A K L J U Č A K 

o odgodi Odluke o Izmjenama i dopunama odluke o pravima 

iz socijalne skrbi na području Općine Muć 

 

 

1. Odgađa se donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne 

skrbi na području Općine Muć za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća Općine Muć. 
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2. Zadužuje se JUO Općine Muć  da za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća dostavi Odluku 

o pravima iz socijalne skrbi na području Općine Muć ( „Službeni glasnik Općine Muć“  

br. 04/14). 

3. Ovaj Zaključak 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 koji je 

upoznao nazočne o pokretanju projekta rekonstrukcije javne rasvjete na području Općine Muć. Kaže 

da se radi o projektu koji bi se financirao iz sredstava koje sada plaćamo HEP-u. Kaže da se s ovim 

projektom rješavaju svi problemi sa javnom rasvjetom i rasvjetnim tijelima koja su do sada često 

pregarala te iste nije moguće  ni nabaviti. Kaže da je ovo ulaganje da bi se štedjelo. Izmijenilo bi se 

sve ( nova rasvjeta, nova tijela i nova tehnologija). Gosp. Vrdoljak pita mogu li se sredstva potraživati 

iz Fondova EU ?  Načelnik kaže da ćemo čekati do drugog mjeseca jer postoji mogućnost da dio 

sredstava financira Fond. Gosp. Šolić kaže da je on protiv projekta kojeg ne vidi  pa o njemu ne može 

ni odlučivati.  Kaže da se radi o projektu od  cca. 3.370.000,00 kuna a ne od 300.000,00 kuna te da 

govorimo o padu prihoda kn, kom. dop. iz kojih se financira javna rasvjeta a mi idemo u ulaganja, te 

ljudima otpisujemo  dugovanja . Načelnik kaže da  je gosp. Šolić pomiješao kruške i jabuke te da 

Općina ulaže da bi štedjela te bi se kompletno ulaganje vratilo kroz cca. 6 godina. Kaže da ne može 

kažnjavati sve ljude zbog onih koji ne plaćaju komunalnu naknadu. Gđa. Ankica Krolo kaže da kom. 

naknada i kom. doprinos nemaju veze jedno sa drugim jer se samo iz sredstava kom. naknade plaća 

javna rasvjeta a sam otpis dugovanja komunalne naknade je po sili zakona . 

Gosp. Marko Piplica pita iz kojih sredstava mislimo raditi ulaganja u javnu rasvjetu i gdje 

ćemo se zadužiti?  Načelnik kaže da se općina neće zadužiti već da će sredstva uložiti onaj koji 

napravi javnu rasvjetu. Gosp. Šolić pita dali bi  se ugovor koji bi potpisao načelnik  dugoročno mogao 

mijenjati  tj. jeli promjenjiv?  Pročelnik JUO Općine Muć kaže da se ugovor ne mijenja.  

Gosp. Piplica pita dali se štedi i koliko po navedenom projektu ?  Načelnik kaže da ukoliko idemo u 

modernizaciju javne rasvjete trošak je cca. 3.300.000,00 kuna a ukoliko ne onda je trošak  cca. 

4.500.000,00 kuna za cca. 6 godina. Nakon provedene rasprave donosi se slijedeći: 

 

Z A K L J U Č A K 

o odgodi Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije javne rasvjete u Općini Muć 

primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja 

 

1. Odgađa se donošenje Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije javne rasvjete u Općini 

Muć primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog  onečišćenja. 

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

Općine Muć“. 

 

Ad.5. 

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

nazočne sa Izmjenom odluke o općinskim porezima Općine Muć zbog odgode Poreza na nekretnine. 

Kaže da je to zakonska odredba te svoju Odluku moramo uskladiti sa istom. Gosp. Šolić kaže da mi 

nismo dužni glasati o nečemu što je zakonska odredba. Nakon provedene rasprave  gosp. Miro Šolić 

nije glasao, a sa  12 glasova „za“ donosi se: 

 

O D L U K A 

o Izmjenama odluke o općinskim porezima Općine Muć 

 

1. Donosi se Odluka o izmjenama odluke o općinskim porezima Općine Muć. 

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

Muć“. 
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Ad.6. 

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

pročelnik JUO Općine Muć koji su upoznali nazočne sa zamolbom gosp. Ivana Bebić iz Gornjeg 

Muća  za otkupom zemljišta.  Načelnik  kaže da se općina uknjižila na navedenu parcelu a  gosp. 

Bebić je legalizirao objekt i traži da kupi to zemljište koje koristi preko 20 godina. Kaže da ima sreću 

ili nesreću što je Općina Muć  u vlasništvu zemlje  1/1, te  da je potrebno  raspisati natječaj kao i u 

svim slučajevima do sada.  Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi slijedeća : 

 

O D L U K A 

o prodaji nekretnine u K.O. Gornji Muć 

 

1. Donosi se odluka o otuđenju dijela nekretnine označene kao čest. zem. 2485/1 k.o. Gornji 

Muć. Određuje se prodaja dijela čest. zem. 2485/1 k.o. Gornji Muć u površini do ukupno 

1143 m2 s početnom cijenom od 40,00 kuna po metru kvadratnom. 

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

Općine Muć da raspiše i provede natječaj za prodaju nekretnine opisane u članku 1. ove 

Odluke. Ovlašćuje se Povjerenstvo iz stavka 1. da temeljem sačinjenog Zapisnika o 

provedenom natječaju i svojeg prijedloga donese Odluku o utvrđivanju najpovoljnije 

ponude i zaključenju ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem. Ovlašćuje se Općinski 

načelnik Općine Muć da temeljem Odluke Povjerenstva o utvrđivanju najpovoljnije 

ponude i zaključenju ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem zaključi ugovor o 

kupoprodaji nekretnine s najpovoljnijim ponuditeljem.  

3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 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 prigovorima obveznika o zastari sukladno zakonskoj odredbi o otpisu 

nenaplativih potraživanja. Kaže da  općina do sada nije išla u ovrhe ali će ići  iza Nove Godine bez 

obzira na iznos jer  nije poštene da se ne plaća. Gosp. Miro Šolić kaže da se on protivi otpisu jer nije 

uredu da se otpisuje ljudima koji imaju dvije kuće, dva stana i dvije mirovine, te pita što rade djelatnici 

Općine Muć i zašto se ne ide na ovrhe? Pročelnik JUO Općine Muć kaže da zastara nastupa sukladno 

čl. 226 Zakona o obveznim odnosima. Nakon provedene rasprave gosp. Miro Šolić nije glasao, a sa 9 

glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ donosi se: 

 

O D L U K A  

o otpisu nenaplativih potraživanja 

 

1. Ovom odlukom se sukladno pozitivnim propisima uređuje otpis dospjelih potraživanja 

Općine Muć koja se nisu naplatila do 24.08.2017. godine i koja su nenaplativa uslijed 

podnošenja pisanih prigovora dužnika uslijed nastupanja zastare sukladno odredbi članka 

226. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15), sve temeljem 

prijedloga referenta za komunalne prihode od 24.08.2017. godine. 

2. Temeljem odredbe članka 226. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 

78/15) otpisuju se zastarjela potraživanja Općine Muć u ukupnom iznosu od 72.685,10 kn  

i to s osnove: 

2.1. Komunalne naknade   29.202,82 kn 

2.2. Naknade za uređenje voda     5.260,76 kn 

2.3. Odvoza komunalnog otpada  38.221,52 kn 

3. Popis dužnika i potraživanja koja se otpisuju sastavni su dio ove Odluke. 

4. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Muć za provedbu ove Odluke. 

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se 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 

izvijestio nazočne o sastanku sa županom SDŽ njega, predsjednice vijeća, gosp. Bone Elez i zamjenice 

načelnika sve sukladno dogovoru sa prethodne sjednice vijeća. Kaže da je daleko od toga da će župan 

riješiti problem koji ima 35 općina i gradova SDŽ. Kaže da je na sastanku bilo različitih prijedloga, te 

da je sukladno dogovoru općina Muć poslala ponude firmi koje prevoze školsku djecu, te otkada je 

prošao sastanak nema nikakvu povratnu informaciju. Kaže da razumije župana jer da riješi nama 

prijevoz  došle bi mu i druge općine ( Lećevica, Primorski Dolac, Sinjska krajina i dr.)  da i njima 

riješi prijevoz. 

Gosp. Bone Elez kaže da župan nije bi pripremljen za sastanak te da je on bio iznenađen što 

nije upoznat od strane načelnika sa temama radnog sastanka. Načelnik kaže da je župan bio upoznat sa 

svime. Gosp. Bone Elez kaže da je župan  što se tiče prijevoza putnika  ponudio kupnju kombija 

nekom privatniku ako će voziti ili da se pronađe neko drugo rješenje. Dogovoreno ja da se načelnik i 

župan vide. Gosp. Elez kaže da je on bio uvjeren da su se oni našli te ga nije ponovno kontaktirao. 

Načelnik kaže da je on županu dostavio sve što su se dogovorili, a župan je rekao da će mu dati 

odgovor do petka ali još nikakav odgovor nije stigao. 

Gosp. Bone Elez je mišljenja da se i dalje radi po tom pitanju te predlaže da se ponovno svi nađu kod 

župana jer ne bi htio prekinuti taj niz jer je župan pokazao dobru volju za rješavanje problema. 

Načelnik kaže da nije problem naći se ponovno sa županom ali on zna  da ako da nama da će mu i 

drugi tražiti i zato treba biti oprezan. Na kraju je dogovoreno da će se ponovno dogovoriti sastanak sa 

županom . 

Što se tiče vodovoda u Ogorju gosp. Elez kaže da je župan rekao da se stavlja na raspolaganje 

u svezi projektne dokumentacije i svega ostalog da bi se taj projekt aplicirao preko Fondova EU. 

Načelnik kaže da smo svi mi za to da Ogorje dobije vodu te ako projekt ne prepozna Županija i 

država,  Općina će sama kandidirati vodovod Ogorje preko EU Fondova. Kaže da moramo graditi 

sekundarni vodovod a ne magistralni jer voda mora doći do krajnjih korisnika. Kaže da je Vodovod i 

kanalizacija  partner u projektu a nositelj je lokalna jedinica. Ako idemo preko Općine možemo povući 

veća sredstva, a ako se ide preko Vodovoda i kanalizacije može se povući do 1.000.000 EUR-a te bi 

izgradnja vodovoda trajala godinama. Kohezijski fondovi nisu limitirani i zato se mogu povući  sva 

sredstva za navedeno. 

 

 

Budući  da su sve točke dnevnog reda iscrpljene, predsjednica Općinskog vijeća zaključuje 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Muć  u 18,35 sati. 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: 

 

    Mara Raić 

 

 

Predsjednica općinskog vijeća 

                        Općine Muć 

 

       _________________________ 

                Jelena Grgić 
 


