
 
 

     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: 021-05/15-01/07 

Urbroj: 2180/02-01-15-2 

Donji Muć, 30. prosinca  2015. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 Sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 30. prosinca 2015. godine s 

početkom u 16,00 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 „Izvješće načelnika o 

poduzetim mjerama u svezi ukidanja autobusnih linija za  Ogorje, te što  je načelnik poduzeo za 

završetak vodovoda u Ogorju“. Nakon provedene rasprave sa 5 glasova „za“ ne usvaja se predložena 

dopuna dnevnog reda. 

Predsjednik općinskog vijeća gosp. Ante Jeličić  predlaže dnevni red kao u pozivu, te se isti  

sa 9 glasova „za“, 2 „protiv“ i 1 „suzdržan“ glas  usvaja, te glasi: 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

 
- verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća općine Muć 

 

1. Vijećnička pitanja 

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

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

3. Odluka o kriterijima, uvjetima i proceduri otpisa potraživanja i obveza  

Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik) 

4. Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja 

(Izvjestitelj: načelnik) 

5. Plan gospodarenja otpadom Općine Muć za razdoblje 2015-2021. godine 

(Izvjestitelj: načelnik) 
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6. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik) 

7. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Muć u 2015. godini 

(Izvjestitelj: načelnik) 

8. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Muć za 

razdoblje od 4 godine ( od 2016 do 2020 godine) 

(Izvjestitelj: načelnik) 

 

 

Prelazi  se na verifikaciju zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća, te se isti jednoglasno 

usvaja. 

 

 

Ad.1. 

 Vijećnička pitanja 

 

 Gosp. Zlatko Stupalo pita kada će se staviti  ispravne pločice kućnih brojeva u Jokića i Kalčina 

budući da su raniji kućni brojevi  tj. naziv ulice krivo napisani? Načelnik kaže da će se izvršiti 

narudžba svih pločica za ulice koje su mijenjale naziv te će se iste postaviti. 

Gosp. Ivan Jelavić pita koliki je ukupni dug prema Promet-u Split, te da li je došlo vrijeme da 

su dva profesionalca (načelnik i donačelnik) previše za jednu općinu jer to u mnogim općinama nema , 

te da jedan postane volonter i to možda načelnik jer donačelnik radi ? Načelnik kaže da je dug prema 

Promet-u Split oko 1.000.000,00 kuna i od 01. siječnja  2016. godine  biti će nula. Što se tiče 

profesionalaca i volontera kaže da je to njegov stav, a pravo načelnika je da zaposli još jednoga. Kaže 

da idu reforme te će se Zakonom i to riješiti. Proračun to može podnijeti i narod je za to, te kaže da je 

zahtjev neutemeljen. Donačelnica radi i to opravdava.  Gosp. Ivan Jelavić pita po kojoj formuli i  kako 

će se riješiti dug Promet-u  od 1.100.000,00 kuna  01.01. 2016. kada smo ukupno dužni 4.500.000,00 – 

5.000.000,00 kuna ? Načelnik kaže da će se riješiti. 

 Gosp. Željko Vrdoljak  pita u čijoj je nadležnosti povećanje cijene najma tj. tko podiže cijenu 

najma Jedinstveni upravni odjel ili vijeće ?  Kaže da je Movran d.o.o. plaćao 40 EUR-a  sada mu je 

izmijenjeno tj. plaća više. Pročelnica JUO Kristina Dragin Jelić kaže da je vijeće donijelo odluku 

2014. godine te su se svi ugovori uskladili sa navedenom odlukom . Gosp. Vrdoljak kaže da Konzum 

d.d. u Neoriću plaća najam za 72 m2 a isti koristi i skladište koje se ne navodi u ugovoru.  Načelnik 

kaže da će poslati komunalnog redara da izmjeri prostor te da se napravi ispravan ugovor.  

 Gosp. Jure Kapitanović kaže da je načelnik rekao na prošloj sjednici vijeća da se za Ogorje 

ukidaju samo dvije linije  i da Ogorje ništa ne gubi jer će se presjedati pa pita načelnika gdje su 

autobusi i gdje su linije ? Načelnik kaže da su se ukinule linije koje nemaju koga voziti. Ljudi su 

zadovoljni za razliku od ostalih mjesta koja su izgubila sve linije kao i vozači kojih je oko 20 sa ovog 

područja.   

Gosp. Zlatko Stupalo pita može li linija koja ide ujutro iz Drniša oko 8,30 sati ići preko 

Neorića pa da pokupi ljude i iz Neorića i iz Vlake jer u tom vremenu ima dosta putnika ? Načelnik    

kaže da navedeni autobus ide preko Neorića ali da Vlaka ostaje bez autobusa tj. moraju ići do Sarića 

kuće ili na Progon. Kaže da su šoferi rekli da je veći broj putnika u Neoriću nego na Vlaci te će linija i 

u 6,15 sati  za Drniš  ići preko Neorića. Gosp. Jure Kapitanović kaže da autobusi neće ići preko Vlake 

na izričiti zahtjev načelnika, a ne šofera. Kaže da su bili na sastanku sa direktorom i upravom Promet-a 

te im je rečeno da je načelnik to tražio, te moli da  ne svaljuje krivnju na šofere.  

 

Ad.2. 

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

Matija Duvnjak koji su upoznali nazočne sa Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Muć za 2015. 

godinu. Gosp. Željko Vrdoljak pita da li je u stavci od 107.500,00 a koja se odnosi na naknade vijeću i 

reprezentacija vijeća  predviđeno plaćanje poreza na vijećničke naknade da se ne dogodi kao 

prethodnih godina da se vijećničke naknade plate u jednoj, a porezi u drugoj godini.  
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Gđa. Duvnjak kaže da su u navedenoj stavci predviđena sredstva i za vijećničke naknade i za poreze. 

Gosp. Jure Kapitanović pita na što se odnosi stavka redovna djelatnost u iznosu od 1.017.350,00 kn ? 

Gđa. Matija Duvnjak kaže da se odnosi na redovno poslovanje, materijalne rashode, rashodi za 

energiju, usluge  i dr. Gosp. Kapitanović pita na što se odnosi stavka 329 ostali nespomenuti rashodi 

poslovanja u iznosu od 175.700,00 kn ? Gđa. Duvnjak kaže da se navedena stavka odnosi na kamate, 

sudske pristojbe i sl. Gosp. Kapitanović pita može li dobiti ispis tih stavki ? Gđa. Duvnjak kaže da se 

može dobiti ispis svih stavki koje se traže. Također pita na što se odnosi stavka 381 tekuće donacije u 

iznosu od 49.000,00 kn ? Gđa. Duvnjak kaže da se navedena stavka odnosi na plaćanje članarine 

LAG-u  Zagora. Kaže da to nije klasična donacija ali je tako u kontnom  planu predviđeno. Gosp. 

Kapitanović kaže da se sve donacije trebaju objaviti na web stranici Općine Muć a mi to nismo, te pita 

tko je zadužen za objavu donacija, isplata  sa imenom i prezimenom  i sl. ? Načelnik kaže da je 

zadužen onaj koga on ovlasti taj dan. Zamjenica načelnika Ana-Marija Jukić kaže da će sve donacije 

biti objavljenje u zakonskom roku. Gosp. Kapitanović  pita na što se odnosi stavka 323 rashodi za 

usluge u iznosu od 492.050,00 kn te traži uvid u navedene stavke . Gosp. Ivan Jelavić pita na što se 

odnosi stavka Radne zone na kojoj je došlo do povećanja od 80.000,00 kn ? Gđa. Duvnjak kaže da se 

navedena stavka odnosi na uređenje puta za Caniculu d.o.o. Gosp. Jelavić također pita  na što se 

odnosi  stavka pomoć trgovačkim društvima i poljoprivrednicima u iznosu od 217.808,00 kuna budući 

da je načelnik rekao da nismo sufinancirali poljoprivrednike ? Gđa. Duvnjak kaže  da se navedena 

stavka odnosi na plaćanje autobusa Promet-u Split a ne plaćanje poljoprivrednicima.  

Gosp. Vasilj pita gdje će se utrošiti višak prihoda u iznosu od 968.779,00 kn ? Gđa. Duvnjak kaže da 

će se smanjiti dug. Nakon provedene rasprave  sa 9 glasova „za“, 3 „protiv“ i  1 „suzdržan“ glas 

donose  se: 

 

Treće Izmjene i dopune Proračuna Općine Muć za razdoblje od  

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

 

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

9.760.869,00 kuna. 

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

godine. 

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

Općini Muć za 2015. godinu. 

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

za 2015. godinu. 

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

godini. 

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

u 2015. godini. 

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

visokom  obrazovanju Općine Muć u 2015. godini. 

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

sastavni dio proračuna  stupaju na snagu danom objave u „Službenom  glasniku Općine 

Muć». 

 

Ad.3. 

 Izvjestitelj  po ovoj točki dnevnog reda je pročelnica JUO Općine Muć Kristina Dragin Jelić 

koja je upoznala nazočne sa odlukom o kriterijima, uvjetima i proceduri otpisa potraživanja i obveza 

Općine Muć. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi : 

 

ODLUKA 

o kriterijima, uvjetima i proceduri otpisa potraživanja 

i obveza Općine Muć 
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1. Donosi se Odluka o kriterijima, uvjetima i proceduri otpisa potraživanja i obveza Općine 

Muć. 

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

 

Ad.4. 

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

JUO  Kristina Dragin Jelić  koji su upoznali nazočne  sa prijedlogom Odluke o otpisu nenaplativih 

potraživanja.  Gosp. Željko Vrdoljak je mišljenja da se treba promijeniti članak 3 navedene Odluke, te 

sva potraživanja treba javno objaviti. Gosp. Jure Kapitanović kaže da su to ogromna sredstva te mu 

nije jasno kako je do toga došlo da se akumulirao toliki dug. Mišljenja je da treba sve objaviti  jer se 

objavljuju i donacije a ovdje se otpisuju dugovanja. Gosp. Ivan Jelavić pita da li je općina sve 

poduzela da ne dođe  do ovolikog duga, da li su išle opomene, ovrhe, naplata  sudskim putem i sl. 

Kaže da mu nije jasno  kako može jedna mala općina otpisati 2.000.000,00 kuna. Također je mišljenja 

da se treba znati ime i prezime  svih onih kojima se  opisuje dugovanje. Pročelnica JUO Općine Muć 

Kristina Dragin Jelić kaže da se glavnina duga odnosi na Konstruktor –inženjering d.d. koji nije ni 

smio biti zadužen, a neka dugovanja nisu naplaćena  jer su troškovi sudskog postupka veći od 

dugovanja. Kaže da se navedeni otpis odnosi na nenaplativa i stara potraživanja  za komunalnu 

naknadu  kojoj je  zastara 3 godine. Načelnik kaže da se slaže sa gosp. Ivanom Jelavićem, te bi i on 

njega to pitao da je oporba. Kaže da je to prije sve bilo labavije a sada je dosta  rigoroznije. Prije bi se 

otvorila  jedna firma i ne bi se plaćale obveze, a onda bi se ista zatvorila i nastavila poslovati pod 

drugom firmom bez podmirenja prethodnog dugovanja i tako u nedogled. Gosp. Željko Vrdoljak kaže 

da bi i djelatnici trebali povesti računa kada šalju opomene i račune jer su  ljudima za 2011. godinu 

dolazile opomene i računi dva puta, te onaj tko nema uplatnicu da je platio mora ponovno platiti. 

Gosp. Jure Kapitanović kaže da ako je zastara za komunalnu naknadu 3 godine zašto smo slali 

opomene  jer netko tko ne zna će platiti, a tko je upoznat sa zakonom će uložit prigovor i otpisat će mu 

se dugovanje.  Pročelnica JUO Općine Muć  kaže da smo slali opomene da bar nešto naplatimo.  

Nakon provedene rasprave  sa 9 glasova „za“, 3 „protiv“ i  1 „suzdržan“ glas donosi se: 

 

ODLUKA 

o otpisu nenaplativih potraživanja 

 

1. Donosi se Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja u iznosu od 2.181.931,73 kn, a koja 

se odnose na glavnicu i pripadajuću kamatu na dan 02. 11. 2015. godine. 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom 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 Planom gospodarenja otpadom Općine Muć. Kaže da temeljem Javnog uvida nije 

bilo nikakvih primjedbi te da je Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, 

komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša dala suglasnost na navedeni Plan gospodarenja otpadom 

Općine Muć. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi : 

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Muć 

za razdoblje 2015-2021. godine 

 

1. Donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine Muć za razdoblje 2015. – 2021. godine. 

2. Ovaj Plan gospodarenja otpadom  stupa na snagu osmog dana od dana objave u  

„Službenom glasniku Općine Muć“. 
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Ad.6. 

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

upoznao nazočne sa zakonskom obvezom donošenja Plana razvoja sustava civilne zaštite na području 

Općine Muć. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite 

na području Općine Muć 

 

1. Donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Muć. 

2. Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku Općine 

Muć“. 

 

Ad.7. 

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

upoznao nazočne sa zakonskom obvezom donošenja  Analize stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Muć u 2015. godini. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Muć u 2015. godini 

 

1. Donosi se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Muć u 2015. godini. 

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

Muć“. 

 

Ad.8. 

 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 

civilne zaštite na području Općine Muć za razdoblje od 4 godine ( od 2016 do 20020 godine). 

Nakon provedene rasprave jednoglasno se donose: 

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 

na području Općine Muć za razdoblje od 4 godine 

( od 2016 do 2020 godine) 

 

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

Muć za razdoblje od 4 godine (od 2016 do 2020 godine). 

2. Ove Smjernice  stupaju na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku 

Općine Muć“. 

 

 

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

općinskog vijeća u 17,15 sati. 

 

 
 

Zapisnik vodila: 

    Mara Raić 

 
Predsjednik općinskog vijeća 

                       Općine Muć 

 

       _________________________ 

                Ante Jeličić 


