
 
 

     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: 021-05/14-01/03 

Urbroj: 2180/02-01-14-2 

Donji Muć, 29. svibnja 2014. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 
 

 Sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 29. svibnja 2014. godine s 

početkom u 12,30 sati. 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Ante Jeličić, Ankica Krolo,  Marko Piplica, Duje Elez, Martina 

Mravak, Stipe Sarić,  Zlatko Stupalo, Stipe Svalina, Marko Stupalo  i 

Željko Vrdoljak 

 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Ante Jelavić-Šako, Jerko Delić i Jure Vasilj 

 

OSTALI NAZOČNI: Filip Stupalo- načelnik Općine Muć i 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 dopunu dnevnog reda točkom: 

„Prijedlog Zaključka u svezi donacije vijećničke naknade za poplavljena područja Slavonije“. 

Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja dnevni red sa predloženom dopunom,  te glasi: 

 

 

 

D N E V N I   R E D 
 

 

- usvajanje zapisnika sa 7. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 

 

1. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama , mjerama za uređenje i održavanje 

poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u Općini 

Muć 

(Izvjestitelj: načelnik) 

2. Prijedlog Zaključka u svezi donacije vijećničke naknade za poplavljena područja 

Slavonije 

(Izvjestitelj: predsjednik općinskog vijeća) 

3. Vijećnička pitanja 
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Prelazi se na usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć. Nakon 

provedene rasprave isti se usvaja sa 9 glasova „za“ i 1 „uzdržan“. 

 

 

Ad.1. 

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

zamjenica načelnika Ana-Marija Jukić koji  su upoznali nazočne s obvezom  donošenja  Odluke o 

agrotehničkim mjerama , mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite 

od požara na poljoprivrednom zemljištu u Općini Muć. Krajnji rok za donošenje ove Odluke je 01. 

lipnja 2014. godine. Gosp. Zlatko Stupalo je mišljenja da ljude treba upoznati sa ovom Odlukom, 

trebalo bi je postaviti na više mjesta i na oglasne ploče da ljudi vide i budu upoznati sa kaznama. 

Gosp. Stipe Svalina je mišljenja da bi navedenu Odluku trebalo poslati svim ljudima da budu upoznati.  

Načelnik je odgovorio da ćemo naći načina da navedena Odluka dođe do sviju ( slanje poštom,  

podjela studenata ili sl.). Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

O D L U K A 

o agrotehničkim mjerama , mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i 

mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u Općini Muć 

 

 

1. Donosi se Odluka o agrotehničkim mjerama , mjerama za uređenje i održavanje 

poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u     

Općini Muć. 

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

glasniku Općine Muć“. 

 

Ad.2. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je predsjednik Općinskog vijeća Općine Muć  gosp. 

Ante Jeličić koji je predložio da vijećnici odreknu naknade za današnju sjednicu vijeća, te da istu 

doniraju poplavljenim područjima Slavonije. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi 

slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

u svezi donacije vijećničke naknade 

poplavljenim područjima Slavonije 

 

 

1. Vijećnici općinskog vijeća Općine Muć doniraju svoju vijećničku naknadu sa 8. sjednice 

Općinskog vijeća poplavljenim područjima Slavonije. 

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

Općine Muć“. 

 

Ad.3. 

 

 Vijećnička pitanja 

 

 Gosp. Marko Stupalo  kaže da po članku 107.  Poslovnika općinskog vijeća Općine Muć 

vijećnici postavljaju pitanja nakon prihvaćanja dnevnog reda tj. na početku sjednice, a ne na kraju. 

Također je pitao po kojoj osnovi  gosp. Duje Elez prima naknadu iz Općine Muć.  

 Načelnik je odgovorio da je primao naknadu kada je radio u Javnim radovima, te u biračkim 

odborima.  
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 Gosp. Stipe Svalina kaže da su  na domu u Bračeviću  podignute cigle s krova, trebalo bi krov 

sanirati, te kaže da bi bila šteta da se zapusti  jer nije tako davno obnovljen. 

Načelnik odgovara da će poslati komunalnog redara  na teren, te da će nakon toga vidjeti što učiniti. 

 Gosp. Svalina pita može li se što učiniti po pitanju poniranja vode kod Vrbe. Kaže da je u 

Crivacu cilo lito bilo vode , a sada više ne teče. Pita može li se vidjeti gdje voda ponire jer bilo bi šteta 

da ljudi nemaju vodu. 

 Načelnik kaže da neki ljudi u Vrbi  imaju odobrenje tj. koncesiju od Hrvatskih voda i 

Vodoprivrede za akumuliranje vode, te  da mi ne možemo utjecati na ponore.  Kaže da će poslati  

komunalnog redara da napravi izvid i obavijesti Hrvatske vode. 

 Vijećnica Martina Mravak kaže da crkva Sv. Marka u Crivacu ima dotrajala vrata, te pita 

može li općina što učiniti ? 

 Načelnik odgovara da će se pokušati  dogovoriti sa Bramontom d.o.o. da ode kod svećenika, 

da on izrazi svoje želje i da se dogovore oko izrade vrata. 

 Gđa. Ankica Krolo je izvijestila nazočne o akciji sakupljanja pomoći poplavljenim područjima 

Slavonije i o velikom odazivu ljudi sa našeg područja. 

 

 

 

 

 

 Dovršeno u 13,00 sati. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapisnik vodila: 

    Mara Raić 

 

Predsjednik općinskog vijeća 

                       Općine Muć 

 

       _________________________ 

                Ante Jeličić 

 


