
 
 

     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: 021-05/14-01/07 

Urbroj: 2180/02-01-14-2 

Donji Muć, 30. prosinca  2014. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 
 

 Sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 30. prosinca 2014. godine s 

početkom u 16,00 sati. 

 

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

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

Svalina,  Željko Vrdoljak , Ivan Jelavić i Jure Kapitanović. 

 

 

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

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

Marijana Mudnić-predstavnica Državne geodetske uprave 

 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ante Jeličić, te utvrđuje nazočnost 

potrebne većine vijećnika Općinskog vijeća Općine Muć za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje. 

Nazočni minutom šutnje odaju počast poginulim u Domovinskom ratu. Nakon provedene rasprave 

jednoglasno  se usvaja predloženi dnevni red, te glasi: 

 

 

D N E V N I  R E D 
 

 

- usvajanje zapisnika sa 11. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 

 

1. Vijećnička pitanja 

2. Prijedlog Zaključka u svezi  inicijative za pokretanja izmjena granica naselja Gornji Muć i 

Zelovo 

(Izvjestitelj: predstavnik Državne geodetske uprave -Marijana Mudnić i načelnik) 

3. Druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Muć za razdoblje od 01.01. 2014. – 

31.12.2014. godine 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

4. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Muć u 

2015. godini 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

5. Prijedlog Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu 

koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Općini Muć 

(Izvjestitelj: načelnik) 
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Prelazi na verifikaciju zapisnika sa 11. Sjednice Općinskog vijeća. 

Gosp. Jure Kapitanović kaže da još nije dobio pismeni odgovor na vijećničko pitanje „Tko je 

služio civilni vojni rok u Općini Muć“ ? Načelnik kaže da općina nema te podatke. 

Nakon provedene rasprave jednoglasno se usvaja zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 

Ad.1. 

 Vijećnička pitanja 

 

 Gosp. Stipe Svalina pita mogu li se napraviti betonske ograde za kontejnere jer se isti vuku na 

sve strane, te što je sa  javnom  rasvjetom u Jukića i Banovaca jer ista ne svijetli par godina ?  

 Načelnik odgovara da se ne može udovoljiti zahtjevu za postavljanje betonske ograde za 

kontejnere jer ima puno zahtjeva i puno kontejnera te zbog financijske situacije nismo u mogućnosti 

udovoljiti navedenim zahtjevima. Što se tiče popravka javne rasvjete, kaže da se krenulo sa 

održavanjem i popravkom javne rasvjete , snijeg je malo usporio ali doći će i Banovci i Jukići na red. 

 Gosp. Stipe Svalina također  pita može li se ovu godinu asfaltirati put do škole u Crivacu jer je 

cesta jako oštećena (same rupe) ? Načelnik kaže da će se o navedenom voditi računa. 

 Gosp. Jure Kapitanović pita da li je pripremljen  odgovor na vijećničko pitanje.“ Koliki je dug 

Grguši d.o.o. Donji Proložac“ koji je zatražio na prethodnoj sjednici vijeća ? Načelnik kaže da je 

pripremljen te mu je isti i dao na sjednici. 

Gosp. Kapitanović također pita kako je sada veći i najam i prostor u Donjem Ogorju ? Naime 

kada ga je koristio gos. Branko Kapitanović imao je 85 m2, a sada ima 120 m2 ? Načelnik kaže da je 

komunalni redar izišao na teren i ustanovio da je prostor proširen. Gosp. Kapitanović pita kako nije 

podnesena kaznena prijava ukoliko je netko proširio prostor na svoju ruku ? Načelnik odgovara da je 

on samo za kaznene prijave i ništa drugo. 

 Gosp. Željko Vrdoljak pita može li on sam napraviti podlogu za kontejnere (sam bi nalio svoj 

beton), te da li bi bio u prekršaju ? Također pita može li se staviti novi kabel za javnu rasvjetu u 

Donjoj Maloj jer svako malo čim puhne javna rasvjeta ne radi. Pokušalo se s natezanjem postojećeg 

kabela ali bezuspješno jer čim je jači vjetar javna rasvjeta opet ne radi. Načelnik kaže da će se problem 

pokušati riješiti. 

 Gosp. Ivan Jelavić pita koliku Općina Muć ima korist od koncesije za eksploataciju jalovine 

koju gosp. Lovrić odvozi ? Načelnik kaže da Općina Muć nema nikakvu korist jer je u vlasništvu 

države a ne Općine. Koristi je Alkasin d.o.o. Sinj kojim upravlja stečajna upraviteljica gđa. Čenić. 

Gosp. Jelavić  pita da li mještani zaseoka Jelavići ispaštaju zbog  njega jer je to jedini zaseok u 

Zelovu koji nema javnu rasvjetu , dok ostalima svijetli kao da je Božić. Također kaže da je svima 

očišćen snijeg osim zaseoka Jelavić. Načelnik kaže da će se javna rasvjeta popraviti, a što se tiče 

čišćenja snijega ralica nije mogla ništa učiniti jer su veliki nanosi snijega. Treba čekati frezu koja je 

sada negdje drugdje na području gdje su pale velike količine snijega ili će pokušati  poslati bager. 

 

 

Ad.2. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je predstavnica Državne geodetske uprave, Područni 

ured za katastar Split, Odjel za katastar nekretnina Solin Marijana Mudnić koja je upoznala nazočne sa 

terenskim izvidom koji je izvršio ovaj Ured a u svezi inicijative za pokretanje izmjena granica naselja 

Gornji Muć i Zelovo. 

 Gosp. Jure Kapitanović pita imamo li mišljenje mještana tog naselja za ovakve promjene, te 

kaže da je njegov prijedlog da se ne raspravlja o navedenom bez mišljenja stanovnika tog naselja. 

Načelnik kaže  da vijeće donosi odluku, te da je to ujedno i odluka mještana ( neki od njih su i 

prisutni). Kaže da ovaj problem traje godinama, te je već nekoliko puta bio na sjednici vijeća. 

Gosp. Ivan Jelavić kaže da je lako načelniku voditi Zelovo iz Neorića. Kaže da su crtali ceste, 

crtali granice naselja, te se sada  vidi kako je sve završilo.  Kaže da za ovako nešto treba provesti 

referendum ljudi,  a trebalo  je i za vjetroelektrane (17 ih je stavljeno, doći će još 24) .  
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Umjesto voćaka u nas su vjetroelektrane.  Kaže da se s novim crtanjem granica želi novo 

Zelovo bez Beara, te  da Matende, Kuduzi i dr. nikada nisu pripadali Zelovu, a sada ih se stavlja u 

Zelovo. Kaže da je iz iste familije netko rođen u Zelovu, a netko u Gornjem Muć.  

Predlaže da se točka skine s dnevnog reda, te da se zatraži mišljenje Ministarstva uprave. Kaže 

da je Zakon iznad svega, a ne mišljenje Općinskog vijeća. 

 Načelnik kaže da je gosp. Jelavić najveći izdajnik Zelova, te se srami doći u Zelovo, kako on, 

tako i njegova obitelj. Kaže da je vlastitu mater pokopao u Gornjem Muću, a sprovod je čekao u 

Zelovu, te  da ga nije briga za Zelovo jer 50 godina je na njegovoj osobnoj pisalo Zagreb. 

Gosp. Ivan Jelavić je zatražio od predsjednika vijeća da ga se zaštiti od ovakvog vrijeđanja od 

strane načelnika, te je načelnika zamolio da podnese ostavku. 

 Gosp. Miro Šolić kaže da se 15-ak godina pokušava riješiti navedeni problem ali bezuspješno. 

Moli da se ne donese brzopleta odluka, te kaže da se treba tražiti mišljenje mještana jer tako Zakon 

nalaže. Također kaže da  se ne može rješavati problem na štetu jednog dijela mještana, a u korist 

drugih. Predstavnica Katastra Solin  Marijana Mudnić kaže da Ured za katastar Solin nije ni služba, ni 

ured za promjenu granica ali  da se kod njih nalaze mape, karte i arhiva, a  rješavanje granica radi 

Državna geodetska uprava na prijedlog Općine Muć. 

 Gosp. Mate Kokan  iz Zelova kaže da on ne može dobiti adresu gdje živi. Naime adresa mu je 

u Gornjem Muću, a on  živi u Zelovu. Kaže da su  i drugi mještani suočeni sa istim problemom, te u 

istoj kući žive ljudi sa različitim adresama. Nakon provedene rasprave sa 8 glasova „za“, 3 „protiv“  i 

2 „suzdržana“ glasa  donosi se : 

 

R J E Š E N J E 

o izdvajanju dijela naselja Gornji Muć i  

pripajanje istog naselju Zelovo 

 

1. Donosi se Rješenje o izdvajanju dijela naselja Gornji Muć i pripajanje istog naselju 

Zelovo, a sve prema skici izrađenoj od strane Državne geodetske uprave, Područni ured za 

katastar Split, Odjel za katastar nekretnina Solin,  Klasa: 932-01/14-02/33, Urbroj: 541-

26-04/05-14-2 od 26. studenoga 2014. godine. 

2. Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave 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 Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Muć za 2014. godinu. Gosp. Ivan 

Jelavić pita koliki je stvarni Proračun Općine Muć ?  Gđa. Matija Duvnjak  odgovara  da su ukupni 

prihodi 8.661.297,00 kn a ukupni rashodi 7.262.359,00 kn. Ukupni manjak od 6.945.119,00 kn smanjit 

će se za cca 1.400.000,00 kn , te bi trebao iznositi 5.546.191,00 kn na kraju godine. 

Gosp. Juru Kapitanović zanima na što se odnosi naknada za uređenje voda, ostali troškovi od 

240.000,00, te stavka uređenja groblja gdje je trošeno ?  Gđa. Matija Duvnjak odgovara da je stavka 

uređenja voda naknada koju plaćamo Hrvatskih vodama po uplaćenim sredstvima na račun Općine 

Muć. Za ostale stavke je dogovoreno da će gosp. Kapitanović iste pismeno zatražiti i dobiti.  

Gosp. Željko Vrdoljak pita zašto je podignuta stavka za javnu rasvjetu. Kaže da javnu rasvjetu 

popravlja isti čovjek, a koncesionar je drugi. Pita da li je stavka dignuta da se pokriju stari dugovi ? 

Također kaže da se u Radnoj zoni  nije ništa radilo u ovoj godini za vodu,  a vodi se stavka od 

120.000,00 kn.  Načelnik odgovara da što se tiče  održavanja javne rasvjete stavka uopće nije 

povećana , povećanje se odnosi isključivo na potrošak električne energije a ne održavanje javne 

rasvjete. Što se tiče izgradnje vodovoda u radnoj zoni, on je  izgrađen talijanima. Nakon provedene 

rasprave sa 7 glasova „za“, 4 glasa „protiv“ i 2 „suzdržana“ donose se: 
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Druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Muć za razdoblje od  

01. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine 

 

1. Donose se 2. Izmjene i dopune  Proračun općine Muć za 2014. godinu u iznosu od 

8.661.297,00 kuna. 

2. Donose se 2. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Muć za razdoblje 2014-2016. 

godine. 

3. Donose se 2. Izmjene  Programa socijalnih potreba na području Općine Muć u 2014. 

godini. 

4. Donosi se 2. Program javnih potreba u športu, kulturi i religiji Općine Muć u 2014. godini. 

5. Donosi se 2. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, školskom i visokom  

obrazovanju Općine Muć u 2014. godini. 

6. Donosi se 2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Muć 

za 2014. godinu. 

7. Donosi se 2. Program održavanja  komunalne infrastrukture u Općini Muć za 2014. 

godinu. 

8. Ove 2. Izmjene i dopune Proračun Općine Muć za 2014. godinu stupaju na snagu prvog 

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 sa zakonskom obvezom donošenja Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite 

i spašavanja na području Općine Muć u 2015. godini. Nakon provedene rasprave jednoglasno se 

donose: 

 

SMJERNICE 

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 

na području Općine Muć u 2015. godini 

 

1. Donose se  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Muć u 2015. godini. 

2. Ove Smjernice stupaju  na snagu osmog dana od dana objave 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 Odlukom o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu 

koji se odnosi  na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Općini Muć. Nakon provedene rasprave 

jednoglasno se donosi: 

 

ODLUKA 

o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu 

koji se odnosi  na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Općini Muć 

 

1. Donosi se Odluka o o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u 

dijelu koji se odnosi  na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Općini Muć 

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

Muć“. 
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Budući da su sve točke dnevnog reda iscrpljene, predsjedavajući zaključuje sjednicu 

općinskog vijeća u 16,50 sati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zapisnik vodila: 

    Mara Raić 

 
Predsjednik općinskog vijeća 

                       Općine Muć 

 

       _________________________ 

                Ante Jeličić 


