
 
 

     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: 021-05/14-01/05 

Urbroj: 2180/02-01-14-2 

Donji Muć, 30. rujna 2014. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 
 

 Sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 30. rujna  2014. godine s 

početkom u 17,00 sati. 

 

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

Martina Mravak, Stipe Sarić, Jure Vasilj, Zlatko Stupalo, Stipe 

Svalina, Marko Stupalo, Ivan Jelavić  i Željko Vrdoljak 

 

OSTALI NAZOČNI: Filip Stupalo- načelnik Općine Muć, Anamarija Jukić-zamjenik 

načelnika Općine Muć i Matija Duvnjak-referent za rač. fin. poslove 

 

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.  

 Gosp. Marko Piplica predlaže dopunu dnevnog reda točkom: „Prijedlog  Izmjene odluke o 

visini naknade za rad članovima Općinskog vijeća“. 

Gosp. Jure Vasilj predlaže da se točka 5. dnevnog reda povuče jer nisu dostavljeni ugovori sa 

Grgušom d.o.o.,  a obećano je. Predsjednik vijeća kaže da nije obećano dostaviti ugovor već da će se 

samo provjeriti što je i učinjeno. 

Predsjednik općinskog  vijeća gosp. Ante Jeličić stavlja prijedlog  dopune dnevnog reda od 

strane predlagatelja  gosp. Marka Piplice  na glasovanje te se isti  usvaja sa 7 glasova „za“, 1 „protiv“ i 

4 „uzdržana“ glasa. 

Nakon provedene rasprave sa 10 glasova „za“, 1 „protiv“ i 1 „uzdržan“ glas usvaja se 

predloženi dnevni red sa dopunom,  te glasi: 

 

 

D N E V N I   R E D 
 

 

- usvajanje zapisnika sa 9. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 

 

 

1. Prve Izmjene i dopune proračuna Općine Muć za 2014. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

2. Prijedlog Odluke o odabiru osobe za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne 

rasvjete 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć  i zamjenica načelnika Općine Muć) 
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3. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Muć za razdoblje 

od 2015. do 2017. godine 

(Izvjestitelj: zamjenica načelnika Općine Muć) 

4. Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Muć za 2015. godinu 

(izvjestitelj: zamjenica načelnika Općine Muć) 

5. Prijedlog Zaključka u svezi zamolbe Grguša d.o.o. Donji Proložac 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

6. Prijedlog  Izmjene odluke o visini naknade za rad članovima općinskog vijeća 

(Izvjestitelj: Marko Piplica) 

7. Vijećnička pitanja 

 

 

Prelazi se na usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć. Nakon 

provedene rasprave isti se usvaja sa 9 glasova „za“, 2 „protiv“ i 2 „uzdržana“ glasa. 

 

Ad.1. 

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

gđa. Matija Duvnja, ref. za rač. financ. poslove koji su upoznali nazočne sa Izmjenama i dopunama 

Proračuna Općine Muć za 2014. godinu.  

 Gosp. Jure Vasilj pita zašto se manjak povećao u odnosu na polugodišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine, te zašto se povećala potrošnja goriva ? 

Gosp. Ivan Jelavić pita strukturu potroška goriva ?  

Načelnik odgovara da u strukturi potrošnje goriva on najviše troši, više i od kamiona, a ostali u 

strukturi potrošnje su 2 kamiona za smeće , te Polo. 

Gđa. Matija Duvnjak odgovara da su se neke stavke manje planirane, pa tako i potrošnja 

goriva. Što se tiče manjka on se nije povećao jer je ovo sada plan proračuna a ne izvršenje proračuna. 

Gosp. Ivan Jelavić pita dali je realno očekivati da će se ostvariti proračun s obzirom da je 

izvršenje za 6 mjeseci  3.603.519,00 kuna ? Gđa. Matija Duvnjak odgovara da ukoliko se ne ostvari 

predloženi Proračun raditi će se novi rebalans do kraja godine. Mi smo neke stavke morali planirati u 

Proračunu  jer tako traže Ministarstva , te ukoliko ne dobijemo nikakva sredstva do kraja godine te 

stavke će se rebalansirati. 

Gosp. Jure Vasilj pita zašto je stavka izgradnje vodovoda u Ogorju 0 kuna ?  Načelnik 

odgovara da Općina više ne radi  vodovod već je to u nadležnosti Vodovoda i kanalizacija d.o.o. Split. 

Gosp. Željko Vrdoljak pita zašto se izgradnja vanjske fasade zgrade u Neoriću ponavlja 2-3 

godine za redom . Ne izvode se nikakvi radovi a nikada se nije rebalansirala stavka ? 

Načelnik odgovara da je moramo predvidjeti u proračunu jer  ukoliko država da nekakva 

sredstva, oni traže da  i Općina ima predviđenu stavku za tu namjenu. Kaže također da ćemo ubuduće 

tu stavku na kraju godine rebalansirati ukoliko ne dobijemo nikakva sredstva. 

Gosp. Zlatko Stupalo pita zašto se stavka opskrba vodom povećala sa 10.000,00 kn na 

110.000,00 kuna a kiša pada non-stop, te stavka ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 10.000,00 

kuna na 140.000,00 kuna. Također pita na što se odnosi stavka  tekuće investicijsko održavanje javnih 

površina gdje je planirano 100.000,00 kuna ? Načelnik i gđa. Matija Duvnjak dali su odgovor da se 

stavka vode manje planirala jer računi koji dolaze su veći od planirane stavke proračuna. Što se tiče 

ostalih nespomenutih rashoda poslovanja oni se odnose na troškove kamata i ovrha. Tekuće 

investicijsko održavanje se odnosi ne samo na javne površine već  i na druge investicijske radove u 

Općini Muć. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova „za“ i 6 „protiv“donose se: 

 

Prve Izmjene i dopune proračuna  

Općine Muć za 2014. godinu 

 

1. Usvaja se Prva Izmjena i dopuna proračuna Općine Muć za 2014. godinu u iznosu od 

8.695.276,00 kuna. 
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2. Usvaja se Izmjena plana razvojnih programa Općine Muć za razdoblje 2014. do 2016. 

godine. 

3. Usvaja se Izmjena programa socijalnih potreba na području Općine Muć u 2014. 

godini. 

4. Usvaja se Izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Muć za 

2014. godinu. 

5. Usvaja se Izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Općini Muć za 2014. godinu. 

6. Usvaja se izmjena programa građenja komunalnih vodnih građevina u Općini Muć za 

2014. godinu. 

7. Usvaja se Izmjena programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školskom 

obrazovanju Općine Muć u 2014. godini. 

8. Usvaja se Izmjena programa javnih potreba u kulturi i športu Općine Muć u 2014. 

godini. 

9. Ova Izmjena i dopuna proračuna 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 i zamjenica 

načelnika Općine Muć Ana-Marija Jukić koji su upoznali nazočne s prijedlogom Odluke o odabiru 

osobe za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Muć. 

Nakon provedene rasprave  sa 12 glasova „za“ i  2 „uzdržana“ glasa donosi se slijedeća: 

 

ODLUKA 

o odabiru osobe za povjeravanje komunalnih poslova održavanja 

javne rasvjete na području Općine Muć 

 

1. Donosi se Odluka o povjeravanju komunalnih poslova za održavanje javne rasvjete na 

području Općine Muć firmi Elos d.o.o. Solin. 

2. 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 zamjenica načelnika Ana-Marija Jukić koja je 

upoznala nazočne sa Srednjoročnim trogodišnjim planom davanja koncesija na području Općine Muć 

od  2015. godine do 2017. godine. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN 

davanja koncesija na području Općine Muć za razdoblje 

od 2015. godine do 2017. godine 

 

1. Donosi se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesije na području Općine Muć za 

razdoblje od 2015. godine do 2017. godine. 

2. Ovaj Srednjoročni plan  stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u 

„Službenom glasniku Općine Muć“. 

 

Ad.4. 

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

upoznala nazočne sa Godišnjim planom davanja koncesija na području Općine Muć za 2015. godinu. 

Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
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GODIŠNJI PLAN 

davanja koncesija na području Općine Muć za 2015. godinu 

 

1. Donosi se Godišnji plan davanja koncesije na području Općine Muć za 2015. godinu. 

2. Ovaj Godišnji plan  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 

nazočnima rekao da gosp. Mate Grabovac nije mogao biti prisutan na sjednici.  

 Gosp. Marko Stupalo kaže da ne dolazi u obzir daljnje proširenje kamenoloma jer se na ovaj 

način kompenziraju dugovi za podijeljeno i prodano žalo. Kaže da je dosta ljudi koji se nalaze u blizini 

kamenoloma obolilo od raka od eksplozija, dinamita i sl., te je protiv svih kamenoloma. 

Načelnik odgovara da  Općina ne može Grguši d.o.o. prodati zemlju za kamenolom već samo 

za širenje proizvodnje.  

Gosp. Zalatko Stupalo je protiv prodaje zemljišta jer kaže čime on garantira da će zaposliti 

ljude. Mišljenja je da je ozbiljan kupac da bi došao na sjednicu i ljudima obrazložio svoje namjere. 

Gosp.   Željko Vrdoljak kaže da  gosp. Grabovcu  za proizvodnju treba 5 000-6 000 m2 , a  

50.000 m2 je cijela čestica za koju on traži da se uvrsti u gospodarske namjene. 

Gosp. Ivan Jelavić je mišljenja da bi Općina Muć od ovog kamenoloma trebala imati prihod 

od oko 150.000,00 kn ( komunalna naknada, koncesija i eksploatacija),  a ne ovako smiješan iznos.   

 Načelnik kaže da on Općini  plaća naknadu koja ovisi o proizvodnji, te da je ona uredna što je 

potvrdila i Revizija, a eksploataciju  plaća Splitsko-dalmatinskoj županiji, a ne Općini. 

 Gđa. Ankica Krolo je mišljenja da trebamo svakome dati šansu  tko nudi radna mjesta jer je 

toliko ljudi nezaposleno. 

 Gosp. Marko Stupalo je mišljenja da on kupuje zemlju da je preproda kada dođe neko bolje 

vrijeme, te kaže da se Općina treba zaštititi. Nakon provedene rasprave odgađa se donošenje: 

 

ZAKLJUČKA 

u svezi zamolbe Grguša d.o.o. Donji Proložac 

 

1. Odgađa se donošenje Zaključka u svezi zamolbe Grguša d.o.o. Donji Proložac. 

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 Piplica koji predlaže da se predsjedniku 

Općinskog vijeća poveća naknada sa 500,00 kuna na 1.000,00 kuna po sjednici jer on ima i dodatnih 

obveza za razliku od ostalih vijećnika. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi slijedeća: 

 

IZMJENA ODLUKE 

o visini naknade za rad članovima općinskog vijeća 

 

1. Naknada za rad predsjedniku Općinskog vijeća Općine Muć iznosi 1.000,00 kuna po 

održanoj i prisutnoj sjednici Općinskog vijeća. 

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

Muć“. 

Ad.7. 

 

 Vijećnička pitanja 

 

 Gosp. Marko Stupalo kaže da ima upit od Hrvatske stranke umirovljenika zbog čega nije 

proglašena elementarna nepogoda, kažu da su zvali SDŽ i da su ono rekli da Općina Muć nije ni  
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tražila proglašenje,  te da li postoji mogućnost da se svakom umirovljeniku sa područja Općine Muć 

subvencionira 10-ak autobusnih karata mjesečno jer i druge općine to subvencioniraju ? 

 Načelnik odgovara da je  pola loze bilo bolesno. Kaže da je komisija za elementarnu nepogodu 

bila na terenu  ( Ante Jeličić, Nikola Bebić i načelnik) te da nema elemenata za proglašenje 

elementarne nepogode. Prošle godine se davalo a ove godine nema novca ni SDŽ i država jer su sva 

sredstva potrošena za Slavoniju. Što se tiče subvencioniranja karata penzionerima načelnik kaže da 

ima puno potrebnijih (studenti, učenici) te da je on  protiv te inicijative.  

 Zamjenica načelnika Ana-Marija Jukić kaže  da od ove godine vrijede nova pravila za prijavu 

štete od elementarne nepogode . Svi  ljudi trebaju imati posjedovne listove i moraju biti upisani u OPG 

tako da je procedura dosta komplicirana i zahtjevna. 

 Gosp. Ivan Jelavić pita dali je stiglo konačno izvješće od strane Ministarstva financija o 

obavljenoj reviziji, te koje su osobe služile civilni vojni rok u Općini i jesu li za to dobile naknadu ? 

 Predsjednik vijeća odgovara da je dobio konačno izvješće od strane Ministarstva financija ali 

zbog kratkog roka nisu materijali poslani Vijeću. 

 Što se tiče služenja civilnog vojnog roka u Općini  Muć, načelnik kaže da će  provjeriti. 

 Gosp. Željko Vrdoljak pita dali se može napraviti pristupni put do vrtića u Donjem Muću 

ispod trafostanice da je djeci i roditeljima lakše, a ne da ulaze i izlaze iz vrtića  na glavnu cestu ? 

 Načelnik kaže da zna  da je to  glavna prometnica i da je  opasna, ali su parcele privatne, te 

nije siguran može li se  napraviti pristupni put. 

 Gosp. Jure Vasilj pita može li se u suradnji sa policijom postaviti kamere kroz Gornji i Donji 

Muć (predio Jukića, Orlovića) jer je cesta uska a vozi se brzo, te može li neka komisija udružiti  OPG-

ove ? Načelnik kaže da ćemo poslati dopis policiji, ali nije reagirala ni do sada kada smo slali dopise 

za postavljanje ležećih policajaca na Vlaci u Gornjem Muću. 

Ana-Marija Jukić kaže da što se tiče udruživanja OPG-ova da ljudi nekako nisu zainteresirani. 

Kaže da smo nedavno imali radionicu  u svrhu identifikacije razvojnih projekata na području Općine 

Muć  o sredstvima koja se mogu povući iz EU fondova ( za OPG-ove, poljoprivredu, proizvodnju 

zdrave hrane i dr.) ali je odaziv bio jako mali. Biti će ponovna radionica te se nadamo boljem odazivu. 

Gđa. Ankica Krolo pita mogu li se popraviti putovi ( Pu Purišića, Put Gajine, Šegovića kuća, 

Zmijavac i dr.) koji su razrovani od posljednjih velikih kiša te su u katastrofalnom stanju? 

Načelnik kaže da se sukladno dojavi građana izišlo na teren te da će se u suradnji sa građ. 

poduzetnicima i radnicima Vodoprivrede  (koji će nam pomažu kada mogu jer rade na našem terenu) 

sanirati štete koje su velike jer je puno cesta oštećeno. 

Gosp. Stipe Svalina pita može li se pomoći ljudima kojima su oštećeni zidovi  usred velikih  

kiša ?  Načelnik kaže da će Općina pomoći. 

 

 

 

 Dovršeno u 18,50 sati. 

 

 

 

 
Zapisnik vodila: 

    Mara Raić 

 

Predsjednik općinskog vijeća 

                       Općine Muć 

 

       _________________________ 

                Ante Jeličić 

 


