
 
 

 

    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: 021-05/17-01/03 

Urbroj: 2180/02-01-17-2 

 

Donji Muć, 11. rujna 2017. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 
 Sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 11. rujna 2017. godine s početkom 

u 17,00 sati. 

 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Jelena Grgić, Ankica Krolo, Marko Piplica, Josipa Grubišić, Miroslav 

Šolić, Martina Mravak, Josip Granić, Zoran Stričević, Ivan Karin, 

Bone Elez, Ante Karin i Željko Vrdoljak 

 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Ana Delić 

 

OSTALI NAZOČNI: Filip Stupalo- načelnik Općine Muć, Kristina Dragin-Jelić-pročelnik 

JUO Općine Muć i Matija Duvnjak-viši ref. za rač. fin. poslove 

 

Sjednicom predsjedava predsjednica Općinskog vijeća gđa. Jelena Grgić  te utvrđuje 

nazočnost potrebne većine vijećnika Općinskog vijeća Općine Muć za pravovaljano raspravljanje i 

odlučivanje. Nazočni minutom šutnje odaju počast poginulim u Domovinskom ratu.  

Predsjednica općinskog vijeća  otvara sjednicu te predlaže dnevni red kao u pozivu.   

Gosp. Bone Elez predlaže dopunu dnevnog reda točkama: „Problematika javnog 

međugradskog prijevoza na području Općine Muć  te vodovoda Ogorskog platoa". Predlaže da se zbog 

hitnosti prijedlog stavi na glasovanje. Predsjednica općinskog vijeća gđa. Jelena Grgić predlaže da se 

navedene  točke dnevnog reda odgode za slijedeću sjednicu vijeća ili da se na ovoj sjednici rasprave 

kao vijećnička pitanja. Kaže da je  upoznata sa dopisom o uvrštenju prijedloga točaka dnevnog reda od 

04. rujna 2017. godine koje su uputili Klub vijećnika HDZ-a, Vijećnik liste HSS i Vijećnici nezavisne 

liste  nositelja Ante Karina ali isti nisu uvršteni u dnevni red ove sjednice jer nisu dostavljeni nikakvi 

materijali o kojima će se raspravljati. Gosp. Bone Elez kaže da će on sve detaljno obrazložiti 

vijećnicima  te da je potrebno iste zbog hitnosti  uvrstiti u dnevni red jer su ukinute autobusne linije 

prema Ogorju već duže vrijeme a iste su neophodne. Kaže da su najviše zakinuti stariji ljudi koji idu u 

doktora a nemaju prijevoz te su prisiljeni tražiti nekoga da ih prebaci jer  nema svatko sina ili kćer da 

ih odveze. Predsjednica Općinskog vijeća  kaže da se o navedenim točkama može raspravljati kroz 

vijećnička pitanja ili da se za slijedeću sjednicu dostave materijali.  

Pročelnik JUO Općine Muć gđa. Kristina Dragin-Jelić kaže da svaki prijedlog  treba biti 

konkretiziran u vidu odluke kako bi se o istome moglo raspravljati i odlučivati odnosno da treba  

sadržavati konkretne materijale o kojima će se raspravljati kako bi se vijećnici mogli pripremiti za 

kvalitetnu raspravu .  
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Gosp. Bone Elez je prihvatio navedeni prijedlog te je rekao da će za slijedeću sjednicu 

vijećnici dobiti materijale a da se  na ovoj sjednici  kroz vijećnička pitanja raspravi o navedenoj 

problematici.  

Načelnik kaže da nema ništa protiv da se raspravlja o navedenoj problematici ali  se moramo 

držati Statuta i Poslovnika  da ne bi imali napade da ne radimo po zakonu. Na kraju provedene 

rasprave predsjednica Općinskog vijeća Općine Muć predlaže dnevni red kao u pozivu, te se isti sa 7 

glasova“za“ i 5 „suzdržanih“ usvaja te glasi: 

 

D N E V N I   R E D 

 

- verifikacija zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice općinskog vijeća Općine Muć 

 

1. Vijećnička pitanja 

2. Prijedlog Odluke o imenovanju  Odbora za Statut i Poslovnik 

(Izvjestitelj: načelnik) 

3. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za elementarnu nepogodu 

(Izvjestitelj: načelnik) 

4. Prijedlog Odluke o imenovanju socijalnog vijeća 

(Izvjestitelj: načelnik) 

5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za razdoblje od 01. siječnja 

2017. godine do 30. lipnja 2017. godine 

(Izvjestitelj: načelnik) 

6. Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. siječnja 2017. godine do 30. 

lipnja 2017. godine 

(Izvjestitelj: načelnik) 

7. Izmjene i dopune Proračuna Općine Muć za 2017. godinu 

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

8. Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu 

(Izvjestitelj: predsjednica općinskog vijeća) 

 

 

Jednoglasno se prihvaća  zapisnik sa  1.  konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine 

Muć, te se prelazi na točke dnevnog reda. 

 

Ad.1. 

 

Vijećnička pitanja 

 

 Gosp. Bone Elez  je upoznao nazočne sa problemom prijevoza putnika na području Ogorja  te 

o problemima vodovoda. Kaže da je u prethodne 4 godine na par sjednica vijeća bilo odbijeno 

uvrštenje navedene problematike u  dnevni red. Pita dokle se došlo u realizaciji vodovodne mreže a po 

zapisniku sa 18. sjednice općinskog vijeća  iz  mjeseca prosinca 2015. godine u kojem je načelnik 

rekao i obrazložio da je Vodovod i kanalizacija Split nominirao projekte za izgradnju vodovodne 

mreže za područje  Ogorskog platoa ? 

 Načelnik kaže da se navedena problematika prijevoza putnika i vodovoda  nije uvrštavala u 

dnevni red sjednica iz razloga što smo imali oporbu koja  je optuživala  Općinu da je zbog duga od 

2.000.000,00 kuna Promet d.o.o. Split ukinuo linije a to nije točno. Kaže da  Promet d.o.o. nije briga 

za Zagoru i da se on želi staviti u okvire grada Splita, te da  neće voziti gdje nema putnika  i stvarati 

gubitke. Mišljenja je da smo mi puno bolje prošli  za razliku od  nekih drugih općina (Lećevice , 

Primorskog  Doca i drugih)   jer smo izgubili 2 linije ujutro i navečer  a zadržali 8 linija. Kaže da nije 

bilo  putnika i zato su ukinute linije.  
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Načelnik kaže da je pokušao riješiti prijevoz putnika kombijem i u tu svrhu im je župnik iz Gornjeg 

Muća dao vrt koji bi služio kao presjedanje i okretište ali to  na kraju nije  realizirano.   

Kaže da je Općina učinila maksimum po tom pitanju  a što se tiče SDŽ koja je obećala kombije kaže 

da je to zabluda  jer župan ne može dati kombije. SDŽ je dala  koncesiju drugom prijevozniku na 

području Omiša gdje je Promet-u d.o.o.  najisplativija linija i to govori koliko im je stalo do Prometa 

d.o.o.  i ukidanja linija. Načelnik predlaže da se oformi  delegacija u kojoj bi bio  gosp. Bone Elez, 

predsjednica vijeća gđa. Jelena Grgić i on, te da idu u Promet d.o.o. i Županiju i pokušaju pronaći 

neko rješenje. Načelnik kaže ukoliko Promet d.o.o.  ne bude spreman sa prijevozom  putnika 

kombijem da bi pokušali razgovarati sa novim prijevoznikom koji  prevozi djecu iz Sutine u školu 

Neorić kao i  sa prijevoznikom koji prevozi djecu u  školu Muć da u slobodnom hodu dok traje 

nastava popune neku Ogoračku liniju.  

 Što se tiče problematike vodovoda Ogorje i što je sve  učinjeno načelnik kaže da bi bilo malo  

tri sjednice vijeća da sve obrazloži. Kaže da je projekt vodovoda napravljen da Ogorje nikada ne 

dobije vodu jer je u projektu predviđen mali profil cijevi. Također kaže da  izmjenom zakona Općina  

više ne gradi magistralne cjevovode već komunalna poduzeća, a za nas je to  Vodovod i kanalizacija 

Split. Po projektu se može  aplicirati 1.000.000,00 EUR-a. Projekt za Općinu Muć će napraviti 

projektna kuća koja će snimiti teren sa svim podacima koje joj moramo dostaviti da bi se mogli 

kandidirati  za navedena sredstva iz Fondova EU. 

 Gosp. Bone Elez se osvrnuo na izlaganje načelnika u svezi prijevoza putnika te kaže da je 

načelnik sudjelovao u izradi elaborata od 21. 08. 2014. godine i pokazao dobru volju ali pita zašto se 

stalo i  nije inzistiralo  na prijevozu putnika mini busom ako ne može autobusom. Kaže da su svi voljni 

pomoći  i dati svoj obol, a što se tiče prethodnog vijeća svatko odgovara za svoje postupke.  

Načelnik kaže da ne treba vjerovati Županiji koja je dala  koncesiju Dalmatincu i to najbolju 

liniju  da ide prije Promet-a d.o.o. i pokupi sve putnike. Na kraju je dogovoreno da načelnik, 

predsjednica vijeća i gosp. Bone Elez idu u Promet d.o.o. Split i pokušaju riješiti navedenu 

problematiku na što je gosp. Bone Elez  rekao da ako išta bude mogao promijeniti, da će promijenit. 

Gosp. Ivan Karin pita kakvo je  stanje tj. status vrtića Neorić ?  Načelnik kaže  bi vrtić mogao 

biti gotov do ljeta. Treba uložiti oko 300.000,00 kuna u opremu. Sa sredstvima koja smo dobili trebali 

bi zatvoriti kompletnu građevinsku konstrukciju. 

Gosp. Zoran Stričević  kaže da se riješilo asfaltiranje u Šolićima i Kačarima te pita ima li se u 

planu asfaltirati put Drage, a ujedno kaže  da iz ormarića na  igralištu u Sutini  vire žice struje te moli 

da se nešto poduzme da se kome što ne dogodi. Načelnik kaže da su se riješili Šolići i Kačari  i sada će 

se ići asfaltirati Crivac te da  bi bio sretan da se napravi put u Dragu ali da će o prioritetima odlučivati 

vijeće. A što se tiče ormarića isti će se riješiti. 

Gosp. Zoran Stričević pita može li se postaviti ogledalo kod izlaza iz staračkog doma i crkve 

sv. Ilije jer je dosta  nepregledno ? Načelnik kaže da će se to srediti tj. staviti ogledalo. 

 Gosp. Željko Vrdoljak  pita kada će se napraviti zid ispred župne kuće jer župnik ne može ući 

u garažu jer svi parkiraju te ogradni zid vrtića, te kaže da je potrebno sanirati balkončić na zgradi 

vrtića  jer vlaga i voda ulazi u vrtić? Načelnik kaže da su svi ti radovi  predviđeni  u završnoj fazi kada 

bude sve gotovo. Tada će se napraviti zidovi i  staviti oluk da voda ne ulazi u vrtić. 

 Gosp. Željko Vrdoljak pita jeli napravljena primopredaja između starog i novog predsjednika 

vijeća? Predsjednica vijeća kaže da nije. Načelnik kaže da nikada  do sada nije rađena primopredaja 

između predsjednika vijeća već samo između načelnika. 

 Gosp. Vrdoljak pita mogu li se maknuti ploče sa groblja u Neoriću  i nasuti kako je bilo rečeno  

te može li se ograda tj. živica dovesti u red ?  

 Načelnik kaže da je svako groblje problem  te da  na groblju u Neoriću još ima mjesta za 

ukopat dok na svim ostalim grobljima nema. Kaže da se na groblju ništa ne može raditi jer se za sve 

traže projekti. Groblje u Neoriću će se riješiti na način da će se maknuti ploče i  nasuti sitnim žalom-

rižom i izravnati. 

 Gosp. Bone Elez  kaže da  je prijavio kvarove javne rasvjete u Muslimima, Bidniću-Topićima 

i  Elezima  ali još ništa nije popravljeno. Također pita može li se staviti ogledalo na izlazu na glavnu 

cestu  sa strane Zlopolja  jer je dosta nepregledno? 
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Načelnik kaže da koncesionar izlazi na teren po dojavi građana  te da ga ne možemo zvati da 

odmah iziđe već kada se nakupi jer su veliki troškovi. Kaže da je ponekad greška i u trafostanici ako 

ne radi javna rasvjeta u cijelom mjestu te je potrebno zvati HEP. Što se tiče postavljanja ogledala kaže 

da će  Općina u suradnji sa Županijskom upravom za ceste zatražiti postavljanje  oba ogledala  kako u 

Zlopolju tako i u Sutini. 

Gosp. Ante Karin kaže da bi htio čuti mišljenje vijećnika u svezi snimanja sjednice vijeća. 

Prijedlog u svezi uvođenja video prijenosa sjednica Općinskog vijeća putem dostupnih  internet 

stranica je bio upućen predsjednici vijeća da isti uvrsti u dnevni red sjednice. Budući da isti nije 

uvršten htio bi čuti mišljenje vijećnika. Kaže da  za snimanje sjednica  ne treba suglasnost vijeća ali ne 

želi  raditi na silu. 

Predsjednica vijeća kaže da je svaka sjednica javna i svatko može biti nazočan ako to zatraži 

od predsjednika vijeća. Kaže također da se svi zapisnici sa sjednica objavljuju na stranici Općine Muć. 

Gosp. Ante Karin kaže da ljudi žele da se snimaju i prenose sjednice te da tu nije ništa nezakonito te 

da  je i jedan vijećnik Grada Splita snimao i prenosio sjednicu vijeća. 

Načelnik kaže da to nije po zakonu niti ljudski. Snimanje mobitelima i „fejsovima“  nije 

legalno i ne dolazi u obzir. Kaže da kada bi znao da ga netko snima da on ili taj koji snima ne bi izišao 

iz prostora. Kaže da narod to ne želi jer je on sa narodom, a ako želi može se najaviti predsjednici 

vijeća i  biti na sjednici. Gosp. Ante Karin kaže da tko nije zato da ga svi vide javno  i tko ne stoji iza 

toga što kaže i ne treba sjediti u vijeću.  Pročelnica JUO  gđa. Kristina Dragin-Jelić kaže da treba 

mijenjati Statut i Poslovnik ukoliko bi željeli snimati sjednice vijeća . Gosp. Ante Karin je zatražio da 

mu se dostavi u pismenom obliku da snimanje sjednica nije u skladu sa Statutom i Poslovnikom 

Općinskog vijeća Općine Muć. Također je imao  opasku  zašto nije svirana himna na konstituirajućoj 

sjednici vijeća. Predsjednica općinskog vijeća je prihvatila opasku. 

Gosp. Marko Piplica je imao primjedbu u svezi vijećničkih pitanja te je zamolio predsjednicu 

vijeća da ne dozvoli da se vijećnička pitanja pretvore u točke dnevnog reda jer  vijećnička pitanja 

moraju biti kratka i jasna. Predsjednica općinskog vijeća  prihvaća primjedbu.  

Nakon vijećničkih pitanja prelazi se na točke dnevnog reda. 

 

Ad. 2. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je predsjednica općinskog vijeća Općine Muć koja  

predlaže članove Odbora za Statut i Poslovnik i to: Jelenu Grgić za predsjednicu, Martinu Mravak za 

člana, a vijećnicima oporbe  je ostavljena mogućnost  za predlaganje jednog člana. Na prijedlog 

vijećnika oporbe predložen je gosp. Zoran Stričević. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi 

slijedeća: 

 

O D L U K A 

o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 

 

 

1. U Odbor za Statut i Poslovnik biraju se: 

 

-  Jelena Grgić  - predsjednik 

-  Martina Mravak  - član 

-  Zoran Stričević  - član 

 

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

       Muć“. 

 

Ad.3. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je predsjednica općinskog vijeća gđa. Jelena Grgić koja 

je predložila članove Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda  i to: Marka Piplicu za 

predsjednika, Kristinu Dragin-Jelić za člana a vijećnicima oporbenih stranaka ostavljene je mogućnost 

predlaganja  još jednog člana.  
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Oporbeni vijećnici su se zahvalili  te nisu predložili člana, nakon čega  je predsjednica 

Općinskog vijeća predložila Josipu Grubišić za  drugog člana. Nakon provedene rasprave jednoglasno 

se donosi slijedeća: 

 

O D L U K A 

o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od  

elementarnih nepogoda Općine Muć 

 

1. U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Muć biraju se: 

 

-  Marko Piplica  - predsjednik 

-  Kristina Dragin-Jelić - član 

-  Josipa Grubišić  - član 

 

2. Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine. 

3. Zadaće Povjerenstva utvrđene su člankom 38. stavkom 1. točkom 3. Zakona o zaštiti od 

elementarnih nepogoda. 

4. Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel 

Općine Muć. 

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

Muć“. 

 

Ad.4. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je predsjednica Općinskog vijeća gđa. Jelena Grgić 

koja na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje predlaže članove Socijalnog vijeća Općine Muć i to: 

za predsjednika  Josipa Granić, za člana Martinu Mravak a vijećnicima oporbenih stranaka ostavljena 

je mogućnost predlaganja još jednog člana. Vijećnici oporbenih stranaka predlažu Antu Karina za 

drugog člana. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi slijedeća: 

 

O D L U K A 

o izboru članova Socijalnog vijeća Općine Muć 

 

1. U Socijalno vijeće općine Muć biraju se: 

 

- Josip Granić  - predsjednik 

- Martina Mravak  - član 

- Ante Karin  - član  

 

2. Ova Odluka stupa 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  polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine Muć za 2017. godinu i 

gđa. Matija Duvnjak koja je upoznala nazočne sa obvezom donošenja  polugodišnjeg  izvještaja o 

izvršenju proračuna na IV. razini. Vijećnicima je isti prezentiran na V. razini da budu jasnije stavke. 

 Gosp. Željko Vrdoljak pita na što se odnosi stavka  42149 -  Ostali nespomenuti građevinski 

objekti  koji su po proračunu bili predviđeni 150.000,00 kuna a ostvarenje za šest mjeseci je 

337.694,74 kune ? Načelnik Filip Stupalo  i gđa. Matija Duvnjak kažu da se navedena stavka odnosi 

na izgradnju grobnica groblja u Donjem Muću. Gosp. Vrdoljak također pita na što se odnosi stavka 

42141 -190 Plinovod, vodovod, kanalizacija koja je planirana 250.000,00 a ostvarena za šest mjeseci 

41.625,00 kuna ?  Načelnik kaže da se navedena stavka odnosi na vodovodne priključke ljudima jer je 

Općina u obvezi dovesti priključak vode za legalizirane objekte. 
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Gosp. Miroslav Šolić kaže da se on ne slaže da općina pomaže ljudima koji rade kuće izvan 

građevinskog područja. On je mišljenja da ti ljudi ne trebaju dobiti komunalnu infrastrukturu, jer to 

iziskuje dodatne troškove izmjene Prostornog plana i zato nitko nema razumijevanja.  

Gosp. Željko Vrdoljak pita na što se odnosi stavka 32329 -142  - Ostale usluge tekućeg i 

investicijskog održavanja koje su planirane 150.000,00 kuna a ostvarene  u iznosu od 86.108,50 kuna?  

Načelnik kaže da se navedena stavka odnosi za saniranje zida u Bidniću i uređenje deponija Podine. 

 Gosp. Bone Elez pita  na što se odnosi stavka 4263- umjetnička, literarna i znanstvena imovina 

koja je planirana u iznosu od 300.000,00 kuna a ostvarena u iznosu od 433.625,00 kuna? Načelnik i 

gđa. Duvnjak kažu da se ista odnosi na projektnu dokumentaciju. Nakon provedene rasprave sa 7 

glasova „za“ i 5 „suzdržanih“ glasova usvaja  se: 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za razdoblje 

od 01. siječnja  2017. godine do 30. lipnja 2017. godine 

 

 

1. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2017. godinu. 

2. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Muć  za 

2017. godinu. 

3. Usvaja se Polugodišnji izvještaj  o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u Općini Muć za 2017. godinu. 

4. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture u Općini Muć za 2017. godinu. 

5. Usvaja se polugodišnji izvještaj o  izvršenju Programa socijalnih potreba na području 

Općine Muć u 2017. godini. 

6. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju plana  Programa  javnih potreba u  športu , 

kulturi i religiji Općine Muć u 2017. godini. 

7. Usvaja se Polugodišnji Izvještaj o  izvršenju Programa  javnih potreba u predškolskom 

odgoju, školskom  i visokom obrazovanju Općine Muć u 2017. godini. 

8. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2017. godinu. 

9. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju programa korištenja sredstava ostvarenih 

prihoda od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2017. godini. 

10. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za 

eksploataciju mineralnih sirovina u 2017. godini. 

11. Ovaj Polugodišnji Izvještaj  sa Programima koji su sastavni dio Proračuna stupaju na 

snagu  osmog dana od dana objave  u „Službenom glasniku Općine Muć“. 

 

Ad.6. 

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

upoznao nazočne  sa  Izvješćem o svojem  radu  u prvih šest mjeseci 2017. godine. Nakon provedene 

rasprave sa 7 glasova „za“ i 5 „suzdržanih“ glasova prihvaća  se: 

 

Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 

01.siječnja 2017. godine do 30. lipnja 2017. godine 

 

1. Prihvaća  se Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. siječnja  2017. 

godine do 30. lipnja 2017. godine. 

2. Ovo Izvješće o radu stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku 

Općine Muć“. 
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Ad.7. 

 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 2017. godinu. Gosp. Vrdoljak 

kaže da se  puno diže stavka za poljske i šumske puteve, te predlaže da se napravi projekt za 

mrtvačnicu u Neoriću. Kaže da su ljudi voljni donirati samo da se nešto pokrene po tom pitanju.  

Načelnik kaže da je to problem svih groblja a ne samo Neorića. Nije problem napravit mrtvačnicu ali 

se sve mora raditi po projektu. Gosp. Zoran Stričević pita na što se odnosi povećanje stavke  - 

predstavničko tijelo za 121.500,00 kuna ? Gđa. Duvnjak odgovara da se odnosi na povećanje plaća 

djelatnicima za 6 % sukladno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima  te za troškove 

izbora. Gosp. Bone Elez kaže da se  povećava stavka – održavanje nerazvrstanih cesta, poljskih i 

šumskih puteva  za 614.867,00 kuna te pita mogu li se barem zakrpati rupe  po Ogorju  ( do Muslima i 

Karana ne može se doći). Načelnik kaže da će pokušati to asfaltirati kada se bude asfaltirala cesta u 

Zelovu da nam  Županijske ceste to asfaltiraju. 

Gosp. Miroslav Šolić  predlaže Amandman na  Prve izmjene i dopune Proračun Općine Muć  

za 2017. godinu i to u dijelu Rashoda poslovanja - Aktivnost Opremanje odjela - stavka  prijevozna 

sredstva te predlaže da se sredstva u iznosu od  150.000,00 kuna sa navedene stavke preusmjere na 

Aktivnost  - Školsko obrazovanje kao pomoć učenicima od  2-8 razreda  pri kupnji knjiga, a dio 

sredstava  da se preusmjeri  kao pomoć u  sufinanciranju dijela  pokazne karte učenicima srednjih 

škola. Predlaže da se isplati  iznos od 300,00 kuna svim učenicima od 2-8 razreda  koji su upisani u 

škole na području Općine Muć. Također predlaže da se svim učenicima sa područja Općine Muć koji 

idu u srednje škole sufinancira dio cijene pokazne karte tako da svi učenici plaćaju 100,00 kuna a 

Općina Muć sufinancira razliku do cijene koju su učenici do sada plaćali. Nakon provede rasprave 

jednoglasno  se usvaja predloženi Amandman.  

Gđa. Ankica Krlo predlaže da se svim redovnim studentima dodjeli stipendija jer ih ima 

nažalost jako malo, a na taj način  bi im bar malo olakšali studiranje. Načelnik kaže da ćemo vidjeti 

koliko ima prostora u proračunu i onda donijeti odluku. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova „za“ i 

5 „suzdržanih“ glasova  donose se: 

 

 

Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Muć za razdoblje od  

01. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine 

 

1. Donose se Prve  Izmjene i dopune  Proračun općine Muć za 2017. godinu u iznosu od 

11.354.738,00 kuna. 

2. Donose se Prve  izmjene Plana razvojnih programa Općine Muć za razdoblje 2017-2019. 

godine. 

3. Donosi se Prve izmjene  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Općini Muć za 2017. godinu. 

4. Donosi se Prve izmjene Programa održavanja  komunalne infrastrukture u Općini Muć za 

2017. godinu. 

5. Donose se Prve  izmjene  Programa socijalnih potreba na području Općine Muć u 2017. 

godini. 

6. Donosi se Prve izmjene Programa  javnih potreba u športu, kulturi i religiji Općine Muć u 

2017. godini. 

7. Donosi se Prve izmjene Programa  javnih potreba u predškolskom odgoju, školskom i 

visokom  obrazovanju Općine Muć u 2017. godini. 

8. Donose se Prve izmjene  Programa korištenja sredstava ostvarenih prihoda od naknada za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2017. godinu. 

9. Donose se Prve izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. 

godinu. 

10. Ove Prve Izmjene i dopune Proračun Općine Muć za 2017. godinu sa Programima koji su 

sastavni dio proračuna  stupaju na snagu  osmog dana od dana objave u „Službenom  

glasniku Općine Muć». 
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Ad.8. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je predsjednica Općinskog vijeća gđa. Jelena Grgić 

koja je upoznala nazočne sa dopisom Tajništva Splitsko-dalmatinske županije  u kojem traže prijedlog 

kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu. Za imenovanje sudaca porotnika 

od strane Općinskog vijeća Općine Muć  predlaže se Josipa Grubišić i Martina Mravak. Nakon 

provedene rasprave jednoglasno se donosi slijeći: 

 

ZAKLJUČAK 

o prijedlogu kandidata za imenovanje sudaca 

porotnika Općinskog suda u Splitu 

 

 

1. Za suce porotnike Općinskog suda u Splitu predlaže se imenovati slijedeće kandidate: 

-  Josipa Grubišić 

-  Martina Mravak 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Muć“. 

 

 

 

Budući  da su sve točke dnevnog reda iscrpljene, predsjednica Općinskog vijeća zaključuje 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Muć  u 19,00 sati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: 

 

    Mara Raić 

 

 

 

Predsjednica općinskog vijeća 

                        Općine Muć 

 

       _________________________ 

                Jelena Grgić 

 
 


