
 
 

     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: 021-05/13-02/03 

Urbroj: 2180/02-01-13-2 

Donji Muć, 14. listopada 2013. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 Sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 14. listopada 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 

 

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 . 

Gosp. Marko Stupalo traži da  se u dnevni red uvrsti točka dnevnog reda u svezi osiguranja 

prostorije za rad Kluba vijećnika Općine Muć. 

Nakon provedene rasprave  sa 12 glasova „za“ i 1 „uzdržanim“ glasom  usvaja se dnevni red 

zajedno sa predloženom dopunom, te glasi: 

 

D N E V N I   R E D 
 

- usvajanje zapisnika sa 2. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 

 

1. Prijedlog Izmjene Statuta Općine Muć 

(Izvjestitelj:načelnik ) 

2. Prijedlog Odluke o osnivanju Lokalne akcijske grupe-LAG za područje Općina 

Dugopolje, Klis i Muć i imenovanje predstavnika Općine Muć u LAG 

(Izvjestitelj: načelnik) 

3. Izvješće Ministarstva uprave na predstavku Kluba vijećnika  

(Izvjestitelj: načelnik) 

4. Zahtjev-zamolba Beton Prisike d.o.o. Gornji Muć za izmjenu kupoprodajnog ugovora za 

kupnju č.z. 1618/75 u RZ „Prisike 1“ 

(Izvjestitelj: načelnik) 

5. Zamolba Ivanke Zekan za oslobađanje plaćanje komunalnog doprinosa  

(Izvjestitelj: načelnik) 

6. Prijedlog Kluba vijećnika Općine Muć u svezi osiguranja prostorija za rad 

(Izvjestitelj: Marko stupalo) 

7. Vijećnička pitanja 



 

Prelazi se na usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć.  

Gosp. Jure Vasilj ima primjedbu na glasovanje u drugoj točki dnevnog reda jer misli da je 

Klub vijećnika bio protiv Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Muć za razdoblje1-6 

mjeseca 2013. godine. Gosp. Željko Vrdoljak ima primjedbu u dijelu vijećničkih pitanja jer ne traži on 

samo neisplaćene vijećničke naknade nego i drugi vijećnici, te kaže da ne radi samo on na crno, rade i 

drugi vijećnici. Gosp. Marko Stupalo traži da se unese u zapisnik da on nije imao nikakvu primjedbu 

na zapisnik sa 1. Konstituirajuće sjednice tj. da nitko nije imao primjedbu na navedeni zapisnik. 

Nakon provedene rasprave sa 11 glasova „za“ i 2 „uzdržana“ glasa usvaja se zapisnik sa 2. 

sjednice općinskog vijeća Općine Muć . 
 

Ad.1. 

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

zamjenica načelnika Ana-Marija Jukić  koja je upoznala nazočne sa prijedlogom Izmjene i dopune 

Statuta Općine Muć. Naime Statut Općine Muć  koji smo usvojili na prethodnoj sjednici poslan je na 

nadzor Uredu državne uprave u SDŽ. Isti je vraćen na doradu tj. izmjenu pojedinih članaka i 

usklađenje sa Zakonom. Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja: 

 

IZMJENA I DOPUNA STATUTA 

OPĆINE MUĆ 

 

1. Usvaja se Izmjena i dopuna Statuta Općine Muć . 

2. Ova Izmjena i dopuna Statuta Općine Muć stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom glasniku Općine Muć“. 
 

Ad.2. 

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

obrazložio nazočnima  prijedlog Odluke o osnivanju Lokalne akcijske grupe-LAG  za područje Općine 

Muć, Klis i Dugopolje.  Na taj način zajedničkim djelovanjem privukli bi više sredstava iz Fondova 

EU. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi slijedeća: 

 

O D L U K A 

o osnivanju Lokalne akcijske grupe-LAG za područje Općina  

Dugopolje, Klis i Muć i  imenovanje predstavnika 

Općine Muć u LAG-u 

 

1. Ovom Odlukom Općina Muć je suglasna sudjelovati u formiranju i djelovanju Lokalne 

akcijske grupe –LAG koja obuhvaća područje Općina Dugopolje, Klis i Muć kao jedan od 

suosnivača, a koji se osniva radi ostvarivanja zajedničkih interesa svih uključenih dionika 

u svrhu ruralnog i ukupnog razvoja LAG-om obuhvaćenog područja. 

2. Za predstavnika Općine Muć u LAG-u imenuju se Općinski načelnik općine Muć gosp. 

Filip Stupalo, te se isti ovlašćuje da sklapa sve akte i poduzima sve druge potrebne radnje 

s ciljem osnivanja LAG-a. 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti 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 predstavkom Kluba vijećnika općine Muć na rad i sastav Općinskog vijeća 

Općine Muć, te s odgovorom Ministarstva uprave na navedeno. Isti se osvrnuo na dopis  koji je Klub 

vijećnika uputio na Ministarstvo uprave u kojem navode da je lista gosp. Filipa Stupala kriminalna tj. 

citira iz dopisa “Nakon mučne (i sa svim elementima kriminala) lista gosp. Stupala osvojila je 6 

mandata“ moli da mu netko objasni sadržaj ove rečenice ? Predsjednik Kluba vijećnika gosp. Jure 

Vasilj  kaže da nema odgovora na navedeno. Načelnik ga je upitao da li je netko zloupotrijebio njegov 

potpis jer da je on rekao da je  bio u Bosni kada se Klub vijećnika osnovao. Također mu je rekao da je 



dobio informaciju od tajnika stranke da nema podršku,  ni ovlaštenje od stranke te da je to njegova 

osobna odluka. Osvrnuo se i na rezultate izbora na kojima je HDZ na području općine Muć  dobio 

najlošije rezultate na području Županije, ako ne i države. Kaže gosp. Vasilju da bi bilo moralno da 

odstupi jer da je on osvojio tako loše rezultate iselio  bi se iz općine, a možda i iz države.  

 Načelnik je upitao i vijećnika Stipu Svalina kako može neku stranku zvati kriminalna, a 

izjavio je u „Slobodnoj Dalmaciji“ mlad sam, zdrav sam i u mirovini.  Načelnik pita što mu znači ta 

izjava ? Gosp. Svalina odgovara da to nije bila njegova izjava, a što se tiče dopisa koji je upućen u 

Ministarstvo uprave kaže da navedeno nije čitao. 

 Načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo osvrnuo se i na potpis gosp. Željka Vrdoljak te kaže 

da u crkvi u Neoriću fali novac, a on je remeta te da su njegova primanja 15.000,00-16.000,00 kuna 

mjesečno (mirovina cca 3.800,00, rad na crno u kamenolomu Grguša- sat rada 29,00 kn, remetnina 

itd). Kaže da donese potvrdu koliko je uplatio poreza pa da će tada biti pošten kad već druge naziva 

kriminalnima.  Gosp. Vrdoljak odgovara da je njegova mirovina cca 1.500,00 kuna i dječji doplatak 

cca 600,00 kuna. Kaže da novci u crkvi u Neoriću nisu ukradeni već ih je svećenik posudio Jeleni 

Stupalo jer joj je otac teško bolestan. Upitao je načelnika dali će biti zadovoljan ako mu uplati pola 

svoje remetnine. 

 Gosp. Marko Stupalo kaže da se u dopisu pod riječima nakon mučne i sa svim elementima 

kriminala liste  mislilo na izbornu kampanju koju je vodio gosp. Filip Stupalo. Za izbornu kampanju je 

koristio službene prostorije Općine, auto općine, broj mobitela općine. Načelnik odgovara da je on u 

tom trenutku bio načelnik i da je normalno da je to sve koristio. 

 Načelnik se obratio i gosp. Anti Jelavić-Šako te kaže da je on valjda znao što potpisuje i  za 

razliku od ostalih kojima i može oprostiti, mišljenja je da gosp. Jelavić ništa neće potpisati bez da 

pročita dva puta.  Također mu je rekao da je nepošteno došao do ljekarne i da nema pravo vrijeđati 12 

ljudi na listi, te da može vrijeđati samo njega. 

 Zamjenica načelnika Ana-Marija Jukić osvrnula se na članak u „Slobodnoj Dalmaciji „u 

kojem piše da je Ana-Marija, zamjenica načelnika dobila prostor, te pita gosp. Maraka Stupala gdje se 

nalazi taj prostor, da bi voljela znati, jer ona ne zna,  a i da ga ima ne bi bio sukob interesa, što je i 

potvrđeno od Ministarstva. Kaže da se sve moglo provjeriti u Općini, kao što se mogla provjeriti i 

naknada za intelektualne usluge od 1.600.000,00 kuna. Naime na navedenom kontu su se knjižile 

razne stavke što se moglo  provjeriti u računovodstvu općine, a ne objavljivati  krive informacije. 

 Dr. Ante Jelavić-Šako kaže da se ispričava svim vijećnicima. Kampanja nije bila u redu, ali je 

mišljenja da se možda malo pretjeralo. Kaže da bi volio  da se ispita  njegova uloga u Poglavarstvu i 

da se dovedu svi članovi poglavarstva.  Ljekarna je kupljena pošteno,  vlasništvo je 1/1. Dosta svojih 

sredstava i rada je uložio u navedeno jer je to bila stara i ruševna zgrada. Kaže da je dosta pomogao 

općini jer bi ostali bez ljekarne, a pomogao je i u svezi  hitne pomoći kojoj je stalno prijetilo ukidanje. 

Načelnik kaže da je to sve u redu,  samo se  pita zašto je ljekarna prodana članu Poglavarstva, 

a ne nekome drugome ? 

 Gđa. Ankica Krolo, potpredsjednica općinskog vijeća  moli da se ostavimo prošlosti i 

okrenemo budućnosti i da svi skupa radimo za dobrobit Općine Muć. 

 Gosp. Marko Piplica moli da zakopamo ratne sjekire i da idemo dalje. 

 Gosp. Ante Jeličić, predsjednik Općinskog vijeća  kaže da je narod na izborima rekao svoje, te 

da trebamo poštivati volju naroda. 
 

Ad.4. 

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

upoznao nazočne sa zamolbom  firme Beton Prisike d.o.o. za izmjenom kupoprodajnog ugovora sa 

firme BI-DA BETON d.o.o. u korist firme BETON PRISIKE d.o.o. i preuzimanje svih obveza koje su 

regulirane Ugovorom. Naime firma BI-DA BETON d.o.o.  kupila je česticu zemlje u RZ „Prisike 1“ i 

zbog nepoštivanja ugovora Općina Muć je raskinula ugovor . Nad navedenom firmom u međuvremenu 

je pokrenut i stečajni postupak. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi slijedeći: 

 

Z A K L J U Č A K 

u svezi Zahtjeva-zamolbe Beton Prisike d.o.o. Gornji Muć za izmjenu  

kupoprodajnog ugovora za kupnju č.z. 1618/75 u RZ „Prisike 1“ 
 



 

1. Odbacuje se zahtjev-zamolba firme BETON PRISIKE d.o.o. Gornji Muć za izmjenu 

kupoprodajnog ugovora  za kupnju čestice zemlje br. 1618/75 u RZ „Prisike 1“sa firme 

BI-DA BETON d.o.o. u korist firme BETON PRISIKE d.o.o. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti 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 zamolbom  gđe. Ivanke Zekan iz Splita za smanjenjem plaćanja komunalnog 

doprinosa. Naime navedena gospođa nema adresu prebivališta na području Općine Muć te nije 

oslobođena plaćanja komunalnog doprinosa. Navodi da je  teškog životnog i zdravstvenog stanja         

(umro joj je muž i sin) i sama je teško oboljela te nije u mogućnosti podmiriti cjelokupan iznos 

komunalnog doprinosa. Gosp. Zlatko Stupalo je mišljenja da treba dobro razmisliti prije donošenja  

ove odluke jer možda takvih ljudi ima dosta na ovom području . Kaže da je on zato da se gospođi 

pomogne. Gosp. Ante Jelavić Šako kaže da je i on zato da se gospođi pomogne, ali ako se pročuje boji 

se da će to biti „pandorina kutija“. Gosp. Marko Piplica je mišljenja da ovaj primjer treba biti izuzetak, 

a ne pravilo. Nakon provedene rasprave sa 9 glasova „za“ i 4“uzdržana“ glasa donosi se slijedeći: 

 

Z A K L J U Č A K 

u svezi zamolba Ivanke Zekan za oslobađanje  

plaćanje komunalnog doprinosa 

 

1. Udovoljava se zamolbi  gđe. Ivanke Zekan iz Splita, Škrape 19  za djelomičnim 

smanjenjem komunalnog doprinosa u iznosu  od 50 % utvrđenog iznosa , a po Rješenju o 

visini komunalnog doprinosa Klasa: UP/I-363-05/13-01/41, Urbroj: 2180/02-03-13-2 od 

19. rujna 2013. godine. 

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

glasniku općine Muć“. 

 

Ad.6. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je gosp. Marko Stupalo koji u ime Kluba vijećnika 

Općine Muć traži da im se odobri korištenje prostorija za rad . Kaže da su uputili dopis u Općinu Muć 

ali nisu dobili nikakav odgovor, te se i dalje  sastaju   po privatnim kućama i kafićima.  

Načelnik Općine Muć gosp. Filip Stupalo  kaže da Općina Muć može ponuditi Klubu vijećnika Općine 

Muć  na korištenje prostorije doma u Bračeviću ili doma u Gornjem Postinju.  Kaže da su u relativno 

dobrom stanju naspram svih drugih domova na području Općine Muć, te da će u ugovoru stajati da 

općina neće participirati troškove (struje, vode i sl.). 

 Gosp. Marko Stupalo  moli prostorije u vijećnici ili u zgradi općine Muć te smatra da Klub 

vijećnika Općine Muć treba imati prostorije u sjedištu Općine Muć u Donjem Muću, te ne prihvaća 

prijedlog načelnika za davanje na korištenje prostorija u Bračeviću ili Gornjem Postinju. 

 

 Nakon upita pojedinih vijećnika  za korištenje prostorije vijećnice za sastanke stranaka , 

načelnik je rekao da se prostorije za sjednice stranaka mogu koristiti u vijećnici kao i do sada. 

Potrebno je  samo uputiti dopis u Općinu Muć za kada je potrebna prostorija tj. ključ vijećnice. 
 

Ad.7. 

 Vijećnička pitanja 

 

 Gosp. Jure Vasilj pita da li će se što rješavati po dopisu koji je uputio  Mjesni odbor Donje 

Ogorje dana  25. 07. 2013. godine u Općinu Muć, a u svezi održavanja javne rasvjete i putova ? 

Načelnik odgovara da Mjesni odbor Donje Ogorje ne postoji, ne održavaju sastanke, ne 

donose financijske planove i ne sastaju se, kao što ne postoji niti jedan drugi mjesni odbor na području 

Općine Muć. Što se tiče njihovog zahtjeva nema razloga da se ne učini što je u našim mogućnostima. 



Bilo je i dugovanja prema koncesionaru za održavanje javne rasvjete pa se nisu ni popravljala ni 

ugrađivala nova rasvjetna tijela. 

Gosp. Vasilj kaže da ima upite pojedinih srednjoškolaca u svezi poskupljenja pokaznih karata 

za nekih cca. 100,00 kuna pa moli objašnjenje ? 

Načelnik odgovara da to nije nikakvo poskupljenje već greška Prometa d.o.o. što je prošle 

godine prikazao krive cijene pokaznih karata za srednjoškolce, te je razliku troškova svoje greške 

prebacio na Općinu Muć. Općini su tada dolazili puno veći računi nego dok država nije ništa 

sufinancirala. Ove godine Općina Muć nije preuzela sufinanciranje pokaznih karata za srednjoškolce 

već samo za studenta jer srednjoškolcima država sufinancira  iznos  od 75% cijene pokazne karte, a 

razliku plaćaju učenici. Ukoliko bi bilo financijske mogućnosti Općina bi učenicima pomogla  sa cca 

tih 100,00 kuna. Gđa. Ankica Krolo predlaže da se digne subvencija studentima na 75 %, pa da bude 

izjednačena sa srednjoškolcima. Gosp. Marko Piplica kaže da je Općina Muć svih ovih godina 

subvencionirala pokazne karte sa 50% dok drugi to nisu. 

 Gosp. Ante Jelavić-Šako  pita kada bi ljudi sa Zelovskog dijela mogli dobiti vodu ? Načelnik 

odgovara da će oni dobiti vodu sa Sinjske strane, a ne sa Ogorske jer je dosta bliže. Kada će točno 

voda doći ne zna jer svi natječaji sada idu preko Vodovoda i kanalizacija Split.  

            Gosp Jelavić-Šako pita kada će se spojiti cesta i na koji način. Projekti postoje a rade se drugi ? 

Načelnik odgovara da se cesta u Zelovu  gradi ljudima koji tu žive, a ne vikendašima koji tu dođu dva 

puta godišnje. Kaže da je Općina i Županija dala podršku ovome drugom projektu koji se sada radi. 

 Gosp. Stipe Svalina pita može li se staviti javna rasvjeta od  autobusne stanice u Ramljnima 

prema Crivacu do naselja tj. prvih kuća u Ramljanima jer đaci kada idu u školu  a i stanovništvo  ništa 

ne vide ? Također pita može li se postaviti još kontejnera u Crivacu jer postojeći nisu dovoljni, te kaže 

da je načelnik i obećao postaviti još kontejnera ? 

 Načelnik kaže da što se tiče postavljanja javne rasvjete od autobusne stanice u Ramljanima do 

naselja, da ne može ništa obećati, jer je to velika investicija ( treba 6-7 stupova, žarulja i dr.). Što se 

tiče postavljanja još kontejnera u Crivacu kaže da ih nema dovoljno, fali nam 30-40 kontejnera pa ako 

uspijemo nabaviti još kontejnera iste ćemo i postaviti. 

 Gosp. Jerko Delić pita  kada će se riješiti takozvani famozni put u Donjem Muću. Trenutno se 

ne može doći do zemlje u polju jer nema nikakvih prilaza ?  Načelnik odgovara da to nije u 

nadležnosti Općine već Vodoprivrede i Hrvatskih voda. Oni rade po svojim projektima i programima. 

Oni su obećali sve to napraviti ali im treba vremena. 

 Gosp. Stipe Sarić pita pošto je općina ostala bez pročelnika, kakve su sada daljnje radnje ? 

Načelnik odgovara da je  sporazumnim raskidom od. 01. 10. 2013. godine Općina Muć ostala bez  

pročelnika.  Iza Nove Godine će se raspisati natječaj za pročelnika po uvjetima koji se traže za to 

radno mjesto, te da ima položen pravosudni ispit. 

 Gosp. Marko Piplica pita dali su došla izvješća u svezi izborne kampanje ? 

Načelnik odgovara da i njega baš zanima koliko je koja stranka prikazala da je potrošila za izbornu 

promidžbu. 

 Gosp. Ante Jeličić  kaže da dobiva uvrede od strane liste vijećnika gosp. Marka Stupalo da je 

šef vijeća nepismen. Gosp. Marko Stupalo kaže da odgovara za svoje izjave, a ne za izjave drugih. 
 

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

zaključuje 3. sjednicu općinskog vijeća Općine Muć  u 18,40 sati. 

 

 

 
Zapisnik vodila: 

    Mara Raić 

 

Predsjednik općinskog vijeća 

                       Općine Muć 

 

       _________________________ 

                Ante Jeličić 

 


