
 
 

     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: 021-05/15-01/06 

Urbroj: 2180/02-01-15-2 

Donji Muć, 04. prosinca  2015. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 Sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 04. prosinca 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.  

Gosp. Jure Kapitanović predlaže dopunu dnevnog reda točkama „Odluka o ukidanju  

autobusnih linija za Ogorje“ i „Pitanje vodovoda Ogorje-Zelovo“. Nakon provedene rasprave sa 7 

glasova „protiv“ i 6 glasova „za“ ne usvaja se predložena dopuna dnevnog reda. 

Predsjednik općinskog vijeća gosp. Ante Jeličić  predlaže dopunu dnevnog reda točkama: 

„Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2016. godinu“ i „Prijedlog Odluke o 

raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih sa liste grupe 

birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2016. godinu“. 

Nakon provedene rasprave  sa 9 glasova „za“, 2 „protiv“ i 2 „suzdržana“ glasa  usvaja  dnevni 

red sa predloženom dopunom, te glasi: 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

 

- verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća općine Muć 

 

1. Vijećnička pitanja 

2. Prijedlog Proračuna Općine Muć za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu 

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

3. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2016. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik i Matija Duvnjak-viši ref. za rač.fin.poslove) 
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4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova 

Općinskog vijeća izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2016. 

godinu 

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

 

Prelazi  se na verifikaciju zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća, te se isti jednoglasno 

usvaja. 

 

 

Ad.1. 

 Vijećnička pitanja 

 

 Gosp. Jure Kapitanović kaže da je načelnik rekao da je Vodovod i kanalizacija Split nadležan 

za izgradnju vodovoda u Ogorju, te  pita načelnika što je on poduzeo  da se završi vodovod u Ogorju 

budući da je  doznao u Vodovodu da je on član Skupštine Vodovoda i kanalizacije Split ?  

Načelnik kaže da je Vodovod i kanalizacija Split nominirao projekt prema Fondovima 

Europske unije u iznosu od 1.000.000,00  eura. Hoće li proći projekt ne znamo ali se  nadamo  da 

hoće,  te bi  se tim sredstvima radio vodovod u Ogorju. Općina Muć ima 5 % od namijenskog dijela 

cijene vode te je za taj iznos Vodovod i kanalizacija Split  raspisao natječaj za spajanje dijela 

Ramljana  koji nema vodu  na magistralini vodovod. Gosp. Kapitanović kaže da to odudara od 

informacija koje oni imaju te kaže da će jedno izaslanstvo ići na sastanak u Vodovod i kanalizaciju 

Split a vezano za pitanje vodovoda na Ogorsko-zelovskom platou. 

 Gosp. Jure Kapitanović kaže da Promet Split ukida četiri  linije  za Ogorje tj. od šest  linija 

ostaju samo dvije. Pita koliki je dug Općine Muć prema Promet-u i što Općina kani poduzeti u svezi 

ukidanja linija?  

Načelnik kaže da je dug oko 1.000.000,00 kn, te će se isti sanirati odmah iza  Nove  Godine. 

Kaže da se ukidaju linije koje su nerentabilne i to nema nikakve veze sa dugovanjem. Mišljenja je da 

možemo biti zadovoljni jer gotovo da se ništa ne ukida ( ukidaju se dvije linije a ostaju četiri)  jer 

ostaju linije za srednjoškolsku djecu, te će se vršiti presjedanje u manje autobuse.  

Gosp. Kapitanović kaže da se moglo i ranije nešto učiniti  i uvesti manje autobuse jer je suludo 

voziti autobus sa 50 mjesta za nekoliko putnika.  Načelnik kaže da to nije u našoj nadležnosti već 

Promet-a. Grad Split  neće pokrivati troškove Općine Muć, te kaže da nitko neće voziti ukoliko nema 

financijsku opravdanost. Stanovnici  Općine Muć neće biti zakinuti za razliku od drugih lokalnih 

jedinica. Gosp. Kapitanović je mišljenja da je prijevoz putnika od općeg interesa i ne može se gledati 

ekonomska opravdanost, te kaže da ni trajekti nisu opravdani pa voze na otoke. Kaže da nije 

ekonomski opravdano ni dovesti struju i vodu u mnoga mjesta pa je dovedena  jer je od općeg interesa. 

Kaže da u Fondovima europske unije postoje sredstva za takve namjene koje je potrebno povući te da 

je opći interes iznad financijske opravdanosti. 

Gđa. Ankica Krolo kaže da je Općina Muć dobro pokrivena linijskim prijevozom za razliku od 

Sinjske krajine gdje  ni jedno selo nije pokriveno prijevozom nego se ljudi moraju snalaziti na razne 

načine, stopiranjem i sl. 

Gosp. Ivan Jelavić kaže da Zelovo nema nikakvu autobusnu liniju ni sa Splitom , ni sa Sinjom 

te pita  može li Općina osigurati 2-3 puta tjedno nekakav prijevoz do autobusa  u  Sutini ili Ogorju da 

bi ljudi mogli otići  kod doktora, po hranu i sl.?  Načelnik kaže da je Promet upoznat sa svime  te da 

od 22 dana koja je vozio 20 je bio bez putnika te je ukinuo liniju jer nema koga voziti. Načelnik kaže 

da  ljude pokupi  đački autobus. Gosp. Jelavić pita može li taj autobus pokupiti ljude i iz ostalih 

zaseoka  gdje nema đaka?  Načelnik kaže da je to pod ingerencijom škole, te da je to samo dobra volja 

vozača da  iziđe ljudima u susret. 

Gosp. Željko Vrdoljak pita može li Općina uputiti dopis Županijskim cestama za čišćenje 

puteva do razine ceste da cijela voda koja se slijeva iz Sutine ne dolazi na jedno  mjesto i sve pliva oko 

Kapele. Kaže da je pitao ljude iz ŽUC-a , a oni su rekli da se uputi dopis i da će oni očistiti. Kaže da je 

isti problem bio i prije četiri godine, i kada su očistili nije bilo nikakvih problema do sada. 
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Načelnik kaže da su Županijske ceste upoznate sa navedenim i čim kombinirke  budu na 

terenu oni će to napraviti. 

Gosp. Vrdoljak pita hoće li se napraviti zid župne kuće u Neoriću ?  Načelnik kaže da će 

radovi početi za koji dan. 

 

 

Ad.2. 

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

Matija Duvnjak koji su upoznali nazočne sa prijedlogom Proračuna Općine Muć za 2016. godinu. 

Predsjednik općinskog vijeća  gosp. Ante Jeličić kaže da smo zaprimili amandman od Hrvatske čiste 

stranke prava-Podružnice Muć  i  Hrvatske stranke prava-Podružnice Muć.  

Hrvatska čista stranka prava koju zastupa vijećnik Stipe Svalina  predlaže da se stavka 

održavanje groblja sa 25.000,00 kn poveća na 125.000,00 kn zbog sanacije mrtvačnice u Crivacu jer je 

istu potrebno hitno sanirati. Predloženi amandman se jednoglasno prihvaća. 

Hrvatska stranka prava, Podružnica Muć koju zastupa vijećnik Zlatko Stupalo predlaže  

amandman da se stavka u školskom obrazovanju sa 70.000,00 kn poveća na 100.000,00 kn  u svrhu 

sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih škola koja su izuzeta iz dosadašnjeg modela tj . prijevoza 

kojeg organizira Županija kako bi se djeci i njihovim roditeljima olakšao odlazak i dolazak iz škole. 

Zatim predlažu da se stavka za zaposlene sa 382.000,00 kn poveća na 500.000,00 kuna iz razloga 

zapošljavanja dva djelatnika u Vlastiti pogon na održavanju javnih površina i groblja. Načelnik  kaže 

da u ovom trenutku ne možemo govoriti o broju djelatnika jer treba napraviti plan prijema ili će se 

raditi po potrebi preko ugovora o djelu.  Predlažu također da se pod programom izgradnje komunalne 

infrastrukture i održavanja javne rasvjete uvrsti izgradnja nogostupa u Neoriću od crkve do škole u 

iznosu od 200.000,00 kn, te  rekonstrukcija javne rasvjete kod crkve u Neoriću  u iznosu od 10.000,00 

kuna. Gosp. Ivan Jelavić pita gdje će se potrošiti 200.000,00 kuna budući da je crkva i škola odmah 

preko puta ? Gosp. Zlatko Stupalo kaže da su to okvirni radovi jer se radi o privatnim zidovima, a 

kada se napravi projekt vidjet će se koliko će to koštati. Nakon provedene rasprave svi amandmani su 

jednoglasno prihvaćeni. 

 Gosp. Jure Vasilj pita da li je napravljen troškovnik nogostupa u Donjem Muću i koliko će 

koštati ? Načelnik kaže da je napravljen troškovnik nogostupa kroz Donji Muć u duljini od 3,2 

kilometra  te da će koštati  od 3.000.000,00 do 3.500.000,00 kuna. 

 Gosp. Vasilj pita da li se što učinilo po pitanju smanjenja tj. gašenja javne rasvjete kada nema 

nikoga na cesti. Kaže da je stavka ostala ista a bilo je govora o gašenju javne rasvjete i smanjenju 

troškova ? Načelnik kaže da je bilo govora ali se nije ništa napravilo te da će trebati nešto napraviti po 

tom pitanju.   

Gosp. Vasilj također pita  koja će se tri groblja raditi, te kada se očekuje otvaranje vrtića u 

Neoriću ? Načelnik odgovara da su predviđeni radovi na groblju  u Donjem Muću, Gornjem i Donjem 

Postinju. Što se tiče otvaranja vrtića radovi bi mogli biti gotovi do početka slijedeće  školske godine, 

ali kaže da neće ništa obećavati. 

Gosp. Željko Vrdoljak pita može li se što predvidjeti i uvrstiti u proračun za asfaltiranje par 

uličica u Neoriću (Krivi Dolac, Sarići i dr.)?  Načelnik kaže da je prioritet Crivac – Put Krivače jer je 

voda odnijela 150 – 200 metara,  Put Soča u Postinju Gornjem te Milešina koja je  cijela razrovana. 

Kaže da ne zna koliko će se uspjeti  napraviti sa ovih 600.000,00 kuna. 

Gosp. Jure  Kapitanović pita gdje će se potrošiti 610.000,00 kuna a odnose se na  stavku 

održavanje nerazvrstanih cesta, poljskih i šumskih puteva.  Kaže da se treba točno znati gdje će se 

navedena sredstva utrošiti, te da se proračun radi na temelju potreba, a ne elementarnih nepogoda.  

Također je mišljenja da stavku za sanaciju deponija ne bi trebali imati   jer bi to trebao raditi 

komunalni redar. Načelnik kaže da je to veliko područje i da je 10 komunalnih redara bilo bi malo. 

Kaže da je stanovništvo krivo jer bacaju otpad gdje im padne napamet i komunalni redar nije u 

mogućnosti to sam  riješiti.  
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Gosp. Jure Kapitanović pita gdje može  vidjeti kome se daje socijalna pomoć bilo u novcu, 

hrani, plaćanju računa i sl. ? Načelnik kaže da su oni upoznati gdje mogu dobiti tražene informacije jer 

su i do sada iste tražili. Gđa. Matija Duvnjak kaže da se dokumentacija i Rješenja nalaze u 

računovodstvu te da istu nismo dužni objaviti nigdje, a što se tiče isplata po Odluci načelnika one se 

objavljuju u Službenom glasniku Općine Muć.  

Gosp. Kapitanović pita kome će ljudi plaćati za održavanje groblja jer se do sada plaćalo 

ljudima koji rade na crno, a i Općina im je plaćala . Da li će to raditi jedna osoba od ukopa, održavanja 

groblja i sl. ? Načelnik kaže da će sva davanja ići prema Općini Muć. 

Gosp. Ivan Jelavić kaže da je Proračun općine Muć više socijalni nego razvojni, ne nudi 

zapošljavanja a jako slabo je i u poslovnim zonama. Kaže da za stavku  nerazvrstane ceste  u iznosu od 

610.000,00 kn  treba biti Program u kojem će biti vidljivo koja će se cesta graditi, koja joj je dužina i 

gdje se nalazi, te pita  kako ćemo nešto  donositi ako ne znamo gdje će se ulagati. Kaže da se nada da 

će Zelovo imati barem nekakvu korist od vjetroelektrana budući da se očekuje oko 1.000.000,00 kuna 

prihoda od proizvedene el. energije.  

Gosp. Željko Vrdoljak pita koliki je stvarni dug Općine Muć ?  

Gđa. Matija Duvnjak kaže da će se to vidjeti na završnom računu, a misli da je to negdje oko 

4.000.000,00 kuna.  Nakon provedene rasprave  sa 9 glasova „za“, 2 „protiv“ i  2 „suzdržana“ glasa 

donosi  se: 

 

Proračuna Općine Muć za 2016. godinu 

sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu 

 

1. Donosi se Proračun općine Muć za 2016. godinu u iznosu od  10.001.500,00 kuna  sa 

projekcijama za 2017. i  2018. godinu. 

2. Donosi se Plan razvojnih programa Općine Muć za razdoblje 2016-2018. godine. 

3. Donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Muć za 

2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu. 

4. Donosi se Program održavanja  komunalne infrastrukture u Općini Muć za 2016. godinu 

sa  projekcijama za 2017. i 2018. godinu. 

5. Donosi se Program socijalnih potreba na području Općine Muć u 2016. godini. 

6. Donosi se Program javnih potreba u športu, kulturi i religiji Općine Muć u 2016. godini. 

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

obrazovanju Općine Muć u 2016. godini. 

8. Donosi se Program korištenja sredstava ostvarenih prihoda od naknada za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada za 2016. godinu. 

9. Donosi se Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu. 

10. Donosi se Program utroška sredstava naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za 

2016. godinu. 

11. Ovaj Proračun i Programi objavit će se  u  «Službenom glasniku Općine Muć», a stupaju 

na snagu  01. siječnja 2016. godine. 

 

Ad.3. 

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

Matija Duvnjak koji su upoznali nazočne s obvezom donošenja Odluke o izvršenju Proračuna općine 

Muć za 2016. godinu . Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi : 

 

ODLUKA 

o izvršavanju Proračuna Općine Muć za 2016. godinu 

 

1. Donosi se Odluka o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2016. godinu. 

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

Muć“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine. 
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Ad.4. 

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

Matija Duvnjak koji su upoznali nazočne s  obvezom donošenja Odluke o raspoređivanju sredstava za 

rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću 

Općine Muć za 2016. godinu . Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

 

ODLUKA 

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih 

sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2016. godinu 

 

1. Donosi se Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova 

Općinskog vijeća izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2016. 

godinu. 

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

Muć“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine. 

 

 

 

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

općinskog vijeća u 18,30 sati. 

 

 

 

 

 

 
 

Zapisnik vodila: 

    Mara Raić 

 
Predsjednik općinskog vijeća 

                       Općine Muć 

 

       _________________________ 

                Ante Jeličić 


