
 
 

     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: 021-05/15-01/05 

Urbroj: 2180/02-01-15-2 

Donji Muć, 04. studeni  2015. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 Sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 04. studenog  2015. godine s 

početkom u 17,00 sati. 

 

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

Martina Mravak, Stipe Sarić, Zlatko Stupalo, Stipe Svalina,  Željko 

Vrdoljak , Ivan Jelavić,  Jure Vasilj i Jure Kapitanović 

 

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

načelnika Općine Muć, Kristina Dragin Jelić- pročelnica JUO Općine 

Muć  i Matija Duvnjak-viši referent za račun. fin. poslove 

 

 

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. Predsjednik općinskog vijeća 

otvara raspravu o predloženom  dnevnom redu sjednice. Budući da nitko od vijećnika nije imao 

dopunu dnevnog reda, predsjednik općinskog vijeća predlaže dopunu dnevnog reda točkom: 

„Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi“. 

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

glasi: 

 

D N E V N I   R E D 

 

- verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća općine Muć 

 

1. Vijećnička pitanja 

2. Druge Izmjene i dopune plana Proračuna Općine Muć za 2015. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik i Matija Duvnjak-viši ref. za rač.fin.poslove) 

3. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz 

Proračuna Općine Muć za gosp. Ivana Jelavić 

(Izvjestitelj: načelnik) 

4. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz 

Proračuna Općine Muć za gosp. Juru Kapitanović 

(Izvjestitelj: načelnik) 

5. Suglasnost na Odluku  o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Cvrčak“Solin 

(Izvjestitelj: načelnik Općine Muć) 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

(Izvjestitelj: pročelnica JUO Općine Muć) 
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Prelazi  se na verifikaciju zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća, te se isti jednoglasno 

usvaja. 

 

 

Ad.1. 

 Vijećnička pitanja 

 

 Gosp. Jure Vasilj pita hoće li se osloboditi plaćanja komunalne naknade i komunalnog 

doprinosa gosp. Marko Piplica iz Neorića koji je 100 % invalid, te kada će se otvoriti pumpa i firma za 

preradu ribe u radnoj zoni ? 

Načelnik odgovara da nema razloga da ne oslobodimo plaćanja gosp. Marka Piplicu. Kaže da  

imamo Socijalno vijeće i kada se skupi određeni broj predmeta isti će se rješavati. Općina Muć je 

pomogla obitelji Piplica više nego ikome (kupila kolica, napravila rampu, pomogli u uređenju i 

adaptaciji kuće i dr.). Što se tiče firme za preradu ribe, ista će se  otvoriti za Božić te će zapošljavati 

70-ak ljudi, a da postoji pročišćivač bilo bi ih i više. Što se tiče pumpe radi se o privatnoj investiciji a 

radovi idu ovisno o priljevu novca. Nada se da će se otvoriti u proljeće ili ljeto. 

 Gosp. Željko Vrdoljak pita u čijoj je nadležnosti šahta kod Tomeljkove kuće u radnoj zoni       

( Vodovod, Općina, Županijske ili Hrvatske ceste) ? Načelnik kaže da je šahta po ingerencijom Općine 

te da moramo naći neko rješenje, kaže da ćemo imati  još neke radove pa je nećemo zatvarati ali je 

moramo zaštititi da ne bi netko nastradao. 

 Gosp. Vrdoljak pita koliko je ljudi podnijelo zahtjev za grobno mjesto, te kaže da bi ljude 

trebalo ponovno potaknuti te reći svećenicima da kažu sa oltara.  

Načelnik kaže da čisto sumnja da ih se prijavilo više od 50 %. Točan broj ne zna jer se nije 

pripremio. Kaže da su groblja najveći problem, te da nije uredu da se šalju uplatnice onima koji su se 

prijavili a ostalima ne. Kaže da bi na terenu trebalo napraviti uvid i popisati i one koji se nisu prijavili, 

a to će  napraviti komunalni redar ili neki student. 

Gosp. Ivan Jelavić pita po kojim kriterijima su se postavljali ležeći policajci, te pita što je 

općina poduzela u svezi raskrižja na Vrbi jer je isto vrlo opasno, nevidljivo i nepregledno ? Mišljenja 

je da bi rotor riješio problem. 

 Načelnik kaže da nitko nije pitao općinske strukture za postavljanje ležećih policajaca, te da 

se neki ljudi u Gornjem Postinju bune što su postavljeni. Mišljenja je da nikome nije u interesu da mu 

ležeći policajci bude pored kuće.  Kaže da se Općina borila za postavljanje usporivača na dionici 

Gornji Muć-Vlaka, ali ništa od toga jer je to Hrvatskih cestama skupa investicija.  Što se tiče raskrižja 

u Vrbi sve strukture su upoznate jer su iste napravile uvid i utvrdili 21 kritičnu točku na dionici 

državne ceste koja prolazi kroz Općinu Muć. Hrvatske ceste, SDŽ Odjel za sigurnost , Policijska 

uprava SD sa načelnikom općine Muć  obišli su teren, sve su snimili i utvrdili nepravilnosti. Navedena 

cesta tj. raskrižje u Vrbi nije u nadležnosti općine već je to državna cesta, a mi kao općina smo sve 

poduzeli i poduzimamo i sve strukture su upoznate sa navedenim problemima. 

 

Ad.2. 

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

Matija Duvnjak koji su upoznali nazočne sa Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Muć za 

2015. godinu. Gosp. Jure Kapitanović kaže da je on dobio obrazloženje od Grada Zadra a ne od 

Općine Muć, te iste nije ni čitao i neće sudjelovati u raspravi. Gđa. Matija Duvnjak kaže da je to radni 

materijal i da se potkrala greška. Svi mi u svome radu koristimo šprance, uzorke i obrazloženja od 

nekog drugog. U naslovu je ostao Grad Zadar a sve drugo je od Općine Muć. Načelnik kaže da 

trebamo pohvaliti djelatnika da gleda i čita kako rade drugi, a ne da ga napadamo. Gosp. Kapitanović 

kaže da smo i mi mogli biti tolerantni za najam ili zakup jer i sami koristimo termin najma u 

zapisniku, te da bi trebali biti dosljedni. Nakon provedene rasprave  sa 7 glasova „za“, 4 „protiv“ i  2 

„suzdržana“ glasa donose  se: 
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Druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Muć za razdoblje od  

01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine 

 

1. Donose se Druge  Izmjene i dopune  Proračun općine Muć za 2015. godinu u iznosu od 

9.760.869,00 kuna. 

2. Donose se Druge  izmjene Plana razvojnih programa Općine Muć za razdoblje 2015-2017. 

godine. 

3. Donose se Druge izmjene  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u Općini Muć za 2015. godinu. 

4. Donose se Druge  izmjene Programa održavanja  komunalne infrastrukture u Općini Muć 

za 2015. godinu. 

5. Donose se Druge  izmjene  Programa socijalnih potreba na području Općine Muć u 2015. 

godini. 

6. Donose se Druge izmjene Programa  javnih potreba u športu, kulturi i religiji Općine Muć 

u 2015. godini. 

7. Donose se Druge  izmjene Programa  javnih potreba u predškolskom odgoju, školskom i 

visokom  obrazovanju Općine Muć u 2015. godini. 

8. Ove Druge Izmjene i dopune Proračun Općine Muć za 2015. godinu sa Programima koji 

su sastavni dio proračuna  stupaju na snagu  danom donošenja , a objavit će se 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 dopisom Državnog izbornog povjerenstva u kojem traže donošenje Odluke o 

obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Muć za gosp. Ivana 

Jelavić jer nije objavio podatke o donacijama  primljenim tijekom godine. Nakon provedene rasprave 

jednoglasno se donosi: 

 

ODLUKA 

o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje 

financiranje iz Proračuna Općine Muć 

 

1. Donosi se Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz 

Proračuna Općine Muć, članu Općinskog vijeća gosp. Ivanu Jelavić, a na prijedlog 

Državnog izbornog povjerenstva  RH jer nije objavio podatke o donacijama primljenim 

tijekom godine. 

2. Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti 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 dopisom Državnog izbornog povjerenstva u kojem traže donošenje Odluke o 

obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Muć za gosp. Juru 

Kapitanović  jer nije objavio podatke o donacijama primljenim tijekom godine. Nakon provedene 

rasprave jednoglasno se donosi: 

 

ODLUKA 

o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje 

financiranje iz Proračuna Općine Muć 
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1. Donosi se Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz 

Proračuna Općine Muć, članu Općinskog vijeća gosp. Juri Kapitanović, a na prijedlog 

Državnog izbornog povjerenstva  RH jer nije objavio podatke o donacijama primljenim 

tijekom godine. 

2. Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja, a ista 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 dopisom Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Solin u kojem traže suglasnost na Izmjene i 

dopune Statuta. Nakon provedene rasprave jednoglasno se daje: 

 

SUGLASNOST 

na izmjene i dopune Statuta  

Dječjeg vrtića „Cvrčak“-Solin 

 

1. Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Cvrčak“ – Solin kojeg je 

Upravno vijeće ustanove utvrdilo na svojoj 35. Sjednici održanoj dana 02. prosinca 2014. 

godine. 

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

glasniku Općine Muć“. 

 

Ad.6. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnik JUO općine Muć Kristina Dragin Jelić  

koja je obrazložila nazočnima Izmjenu i dopunu Odluke o komunalnoj naknadi. Navedena Odluka 

suštinski se ne mijenja veće se usklađuje terminologija sa Zakonom o socijalnoj skrbi. Nakon 

provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

ODLUKA 

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

 

1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi. 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Muć“. 

 

 

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

općinskog vijeća u 17,45 sati. 

 

 

 

 

 

 
 

Zapisnik vodila: 

    Mara Raić 

 
Predsjednik općinskog vijeća 

                       Općine Muć 

 

       _________________________ 

                Ante Jeličić 


