
 
 

     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: 021-05/16-01/03 

Urbroj: 2180/02-01-16-2 

Donji Muć, 19. kolovoza  2016. godine 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 Sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 19. kolovoza  2016. 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 Jelavići Jure Kapitanović 

 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Jure Vasilj 

 

OSTALI NAZOČNI: Filip Stupalo- načelnik 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 te 

predlaže dopunu dnevnog reda točkom: „Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti prijedlogu Grada 

Splita o pokretanju i provedbi  postupka povećanja temeljnog kapitala  trgovačkog društva Promet 

d.o.o. Split i to pretvaranjem potraživanja Grada Splita u udjel u kapitalu Društva s osnove preuzetog 

duga“. 

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 21. sjednice Općinskog vijeća općine Muć 

 

1. Vijećnička pitanja 

2. Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. siječnja 2016. godine do 30. 

lipnja 2016. godine 

(Izvjestitelj: načelnik) 

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

2016. godine do 30. lipnja 2016. godine 

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

4. Izmjene i dopune plana Proračuna Općine Muć za 2016. godinu 

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

5. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Muć za 2016. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik) 



-2 

 

6. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Muć od 2016.-2021. godine 

(Izvjestitelj: načelnik) 

7. Izvješće o elementarnoj nepogodi na području Općine Muć 

(Izvjestitelj: predsjednik općinskog povjerenstva gosp. Ante Jeličić) 

8. Zamolba dr. prof. don Josipa Mužića 

(Izvjestitelj: načelnik) 

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti prijedlogu Grada Splita o pokretanju i provedbi  

postupka povećanja temeljnog kapitala  trgovačkog društva Promet d.o.o. Split i to 

pretvaranjem potraživanja Grada Splita u udjel u kapitalu Društva s osnove preuzetog 

duga 

(Izvjestitelj: načelnik) 

 

 

Prelazi  se na verifikaciju zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća.  

Gosp. Jure Kapitanović  kaže da ima primjedbu na zapisnik jer u istom nije napisano da su 

pale  teške uvrede i prijetnje od strane načelnika Općine Muć, te pita kome su upućene ? Zapisničar  

gđa. Mara Raić kaže da isto nije unijela u zapisnik jer se ne odnosi na točke dnevnog reda te nema 

smisla pisati sve tko je što rekao. Gosp. Ivan Jelavić pita može li dobiti platnu listu načelnika a  po 

Odluci o izmjeni kojeficijenata i osnovice za obračun plaće koja je donesena na prošloj sjednici?  Gđa. 

Duvnjak kaže da može dobiti platnu listu načelnika. 

Nakon provedene rasprave  usvaja se zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća sa 10 glasova 

„za“ i 2 glasa „protiv“. 

 

Ad.1. 

 Vijećnička pitanja 

 

 Gosp. Željko Vrdoljak pita dali je  napravljen novi ugovor sa Konzum-om za prostor u 

Neoriću, te može li se riješiti zid kod župne kuće u Neoriću i očistiti prostor jer izvođači radova nisu 

ništa očistili?   Načelnik kaže da će komunalni redar izmjeriti prostor te će se Konzumu ponuditi novi 

ugovor.  Što se tiče zida isti će se vratiti u prvobitno stanje, a prostor će se očistiti kada budu gotovi 

radovi jer još ima posla.  Gosp. Vrdoljak pita hoće li se asfaltirati ulice u Neoriću koje su ostale 

neasfaltirane, pošto se sada asfaltira Sutina ? Načelnik kaže da će se asfaltirati ulice u Sutini, Donjem i 

Gornjem Muću te Postinju  a neće se asfaltirati ulice u Neoriću jer je sve više manje asfaltirano. Ako 

bude sredstava gdje je problematično stavit će se bar beton. 

Gosp. Vrdoljak pita mogu li se ukloniti stari kontejneri koji su probijeni a stavljeni su novi ? 

Načelnik kaže da će reći  djelatnicima  komunalnog pogona  da ih maknu kada se vrate sa godišnjeg 

odmora. Gosp. Kapitanović pita u kakvom je statusu vodovod u Ogorju i što se poduzima ? 

Načelnik kaže da je Općina izradila troškovnik i čeka natječaj preko Fondova EU Mjera 7.4, te kada 

ista zaživi mi ćemo se prijaviti. Troškovnik je vrijednosti 7.500.000,00 kuna a obuhvaća  izgradnju 

vodosprema Pribude, Ogorje i Bračević. Gosp. Stipe Svalina pita da li je općina uputila dopis za 

skidanje ležećih policajaca a po upitu sa prethodne sjednice vijeća ? Načelnik kaže da nije ali će 

uputiti dopis Hrvatskim cestama. Gosp. Ivan Jelavić kaže da ima primjedbu u svezi skupljanja smeća 

jer se isto na rubnim dijelovima naselja  najmanje odvozi. Mišljenja je da ako se smeće  skuplja  u tri 

tjedna jednom  toga  treba  i držati, a ne da prođe 4-5 tjedana a da nitko ne odveze smeće.  Načelnik 

kaže da imamo dosta poziva sa terena u svezi skupljanja smeća, a djelatnici potvrde da su skupili i sl. 

Kaže da je gosp. Jelavić u pravu te da oni očito ne kupe po rasporedu.  Gosp. Jelavić je mišljenja da 

ljudima treba objasniti što se stavlja u kontejner a što se može reciklirati jer ljudi stavljaju sve i svašta. 

Načelnik kaže da je općina sve poduzela te je lijepila  plakate, stavljala letke sa uplatnicama za 

komunalnu naknadu i sl. ali očito ljudi rade po svome. Gosp. Jure Kapitanović kaže da mi svi trebamo 

krenuti od sebe, treba  aktivirati sve što se može jer će se uništiti kamioni  od smeća koje se ne smije 

bacati u kontejnere . Smatra da treba razdvajati smeće  i da to netko nadzire tj. komunalni redar treba 

raditi svoj posao. Gosp. Vrdoljak pita može li se sanirati deponij Podi ? Načelnik kaže da je saniran 

prije više od mjesec dana ali da Vodovod  nešto radio pa će ga oni sanirati. 
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Ad.2. 

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

upoznao nazočne sa Izvješćem o radu za razdoblje od 01. siječnja 2016. godine do 30. lipnja 2016. 

godine. Nakon provedene rasprave sa 9 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ glasa prihvaća se: 

 

Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje 

od 01. siječnja 2016. godine do 30. lipnja 2016. godine 

 

1. Prihvaća se Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. siječnja 2016. 

godine do 30. lipnja 2016. godine. 

2. Ovo Izvješće 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 Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2016. godinu.  

Nakon provedene rasprave  sa 9 glasova „za“ i  3 „suzdržana“glasa  usvaja se: 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za razdoblje 

od 01. siječnja  2016. godine do 30. lipnja 2016. godine 

 

1. Usvaja se Polugodišnji  izvještaj o Izvršenju proračuna Općine Muć za razdoblje od 01. 

siječnja 2016. godine do 30. lipnja 2016. godine. 

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

razdoblje  od 01. siječnja 2016. godine do 30. lipnja 2016. godine. 

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

komunalne infrastrukture u Općini Muć za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. 

godinu. 

4. Usvaja se Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Programa održavanja  komunalne 

infrastrukture u Općini Muć  na dan 30. 06.2016. godine. 

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

Općine Muć  na dan 30.06. 2016. godine. 

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

religiji Općine Muć u 2016. godini. 

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

odgoju,  školskom i visokom  obrazovanju Općine Muć  na dan 30.06. 2016. godine. 

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

snagu  danom donošenja , a objavit će se  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 Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Muć za 2016. godinu. Gosp. Željko 

Vrdoljak pita hoće li u stavci rashodi za zaposlene biti nagrada djelatnicima komunalnog pogona pošto 

im je smanjena plaća ? Načelnik kaže  da nema razloga da ne bude ukoliko ne probijemo masu 

sredstava za plaću koja je zakonom ograničena.  Gosp. Vrdoljak pita da li je u stavci koja se povećava 

za održavanje javne rasvjete predviđeno rješenje problema sa javnom rasvjetom u Umcima ?  

Gđa. Duvnjak kaže da se stavka povećava za potrošak javne rasvjete i održavanje, a ne ugradnju javne 

rasvjete. Načelnik kaže da je istekla koncesija za javnu rasvjetu te da treba raspisati natječaj za novu 

koncesiju.  Gosp. Ivan Jelavić se osvrnuo na  stavku uređenje slivnih voda, te pita zašto se ne uredi 

izvor Zmijavac ? Gđa. Duvnjak kaže da stavka za uređenje slivnih voda nije naš prihod, mi 

prikupljamo sredstva i  prebacimo Hrvatskim vodama.  Načelnik kaže da smo sa ulaganjima Hrvatskih 

voda i više nego zadovoljni. Na naše područje su uložili preko 10.000.000,00 kn. Što se tiče Zmijavca 

kažu da je  lijep i prirodan i da bi ga bilo šteta stavljati u beton. Načelnik kaže da je Zmijavac prioritet  
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Općine Muć te ukoliko dobijemo bilo kakva sredstva od Fondova EU sa istima bi oživjeli potoke i 

arheološka nalazišta. Gosp. Jelavić kaže da je Vlastitom pogonu smanjena stavka za plaće i za 

održavanje kamiona i sl. Kaže da su djelatnici nezadovoljni, a i sigurnost im je ugrožena. Gđa. 

Duvnjak kaže da stavka Vlastitom pogonu nije smanjena u dijelu održavanja kamiona i sl. Održavanje 

kamiona, promjena guma i sl.  je prioritet. Načelnik kaže da je lijepo da se djelatnici obraćaju 

vijećnicima a ne njemu. Nakon provedene rasprave  sa 9 glasova „za“, 2 „protiv“ i  1 „suzdržan“ glas 

donose se: 

 

Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Muć za razdoblje od  

01. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine 

 

1. Donose se Prve  Izmjene i dopune  Proračun općine Muć za 2016. godinu u iznosu od 

10.321.802,00 kune. 

2. Donose se Prve  izmjene Plana razvojnih programa Općine Muć za razdoblje 2016-2018. 

godine. 

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

Općini Muć za 2016. godinu. 

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

2016. godinu. 

5. Donose se Prve  izmjene  Programa socijalnih potreba na području Općine Muć u 2016. 

godini. 

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

2016. godini. 

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

visokom  obrazovanju Općine Muć u 2016. godini. 

8. Ove Prve Izmjene i dopune Proračun Općine Muć za 2016. godinu sa Programima koji su 

sastavni dio proračuna  stupaju na snagu  danom donošenja , a objavit će se 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 upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Muć za 2016. godinu.  

Gosp. Vrdoljak kaže da misli da je Općina dobila dio crkvenog vrtla  a ne cijeli te misli da je 

manja kvadratura od ove koja se navodu od  1 177 m2  na čest.zem. 2788/2  k.o. Neorić. Načelnik 

kaže da se Općina uknjižila na onoliko koliko je potpisano i ovjereno kod javnog bilježnika. Gosp. 

Kapitanović pita ima li Općina što u Donjem Ogorju jer po ovome ispada da nema ništa. Načelnik 

kaže da nema jer nije uknjiženo ili je vlasnik RH ili Županija. Gosp. Kapitanović pita kako smo onda  

mogli iznajmiti prostor  u Donjem Ogorju koji nije naš ? Načelnik kaže da je to imovina koja je dana 

na upravljanje Općini Muć.  Gosp. Jelavić pita  kolika je vrijednost imovine Općine Muć koja je 

uknjižena ? Gđa. Duvnjak kažu da je vrijednost  imovine oko  40.000.000,00 kn. Odnosi se na 

domove, zemlju,  namještaj i sve. Nakon provedene rasprave  jednoglasno se donosi: 

 

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Muć za 2016. godinu 

 

1. Donosi se Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Muć za 2016. godinu. 

2. Ovaj Plan stupa 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 Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Muć od 2016. – 2021. 

godine.  Nakon provedene rasprave sa 11 glasova „za“ i 1 glas „protiv“ donosi se: 
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Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom 

Općine Muć od 2016.-2021. godine 

 

1. Donosi se Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Muć od 2016. – 2021. 

godine. 

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

Općine Muć“. 

 

Ad.7. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je predsjednik Općinskog povjerenstva za elementarnu 

nepogodu gosp. Ante Jeličić koji je upoznao nazočne  sa radom Općinskog povjerenstva za 

elementarnu nepogodu Općine  Muć . Kaže da se u Općini  Muć održalo nekoliko sastanaka 

Povjerenstva za elementarnu nepogodu Općine Muć  ali se članovi Povjerenstva za procjenu štete od 

elementarne nepogode Općine Muć nisu svaki put odazivali pozivu tj. bili su odsutni tako da sam 

predsjednik povjerenstva nije mogao provoditi nikakve radnje. Održano je i nekoliko sastanaka  sa 

predstavnicima Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda SDŽ  koji su obišli teren  i 

utvrdili postotak oštećenja  prijavljenih kultura za pojedina naselja na području Općine Muć.  

Budući da članovi Povjerenstva nisu dolazili na sastanak nisu se mogle obraditi i pregledati prijave za 

štetu te iste nisu mogle biti unesene u Registar šteta.  Gosp. Kapitanović kaže da on samo jednom nije 

došao na sastanak te da je zvao predsjednika povjerenstva ali isti nije uzvratio poziv. Kaže da je on bio 

za to da se ljude ponovno pozove da dopune dokumentaciju što je i učinjeno sa plakatima , te da ostale 

radnje nisu njegov posao već posao djelatnika.  Načelnik kaže da to nije posao djelatnika već 

Povjerenstva. Kaže da su znali alarmirati  ljude sa se prijave a onda su se ponašali kao da nije njihov 

posao te su se na taj način  rugali sa ljudima od samog početka,  te  nisu odgovorili zadatku za koji ih 

je imenovalo vijeće. Nakon provedene rasprave  sa 8 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ glasa prihvaća se: 

 

Izvješće o elementarnoj nepogodi na  

području Općine Muć 

 

1. Prihvaća se Izvješće o elementarnoj nepogodi  na području Općine Muć. 

2. Ovo Izvješće 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 pismom namjere dr.prof. don Josipa Mužić za donacijom zemljišta  površine 

10.000 m2 u svrhu izgradnje Obiteljskog doma u predjelu Gizdavac.  Gosp. Jelavić kaže da je to 

velika površina, nije protiv ali smo često olaki  davati donovima, fratrima i sl. a nekima koji su u 

teškoj situaciji gledamo krvna zrnca. Načelnik kaže da  traženo zemljište nije reprezentativno  već  je 

kamenjar, te da smo mi svima pomagali i pojedincima smo dali 1.500,00 m2 . Gđa. Ankica Krolo kaže 

da osobno podržava prijedlog, te da joj se sviđa mogućnost volontiranja mladih. Gosp. Zlatko Stupalo 

je mišljenja da se na jednu od slijedećih sjednica pozove gosp. Mužić i cijela ta ekipa te da nam 

dočaraju cijeli  projekt. Gosp. Jure Kapitanović kaže da ovo nije nikakav projekt te da moraju imati 

idejni projekt i on se prezentira. Kaže da ih treba pozvati neka naprave prezentaciju jer ovako zvuče 

dosta neozbiljno, jer da su ozbiljni bili bi tu.  Gosp. Ivan Jelavić kaže da mu nije jasno  zašto se nije 

obratila Udruga Sv. Obitelj, a ne član Upravnog odbora gosp. Mužić, te je zato da ih se pozove. Nakon 

provedene rasprave jednoglasno se donosi slijedeći: 

 

 

Z A K L J U Č A K 

u svezi zamolbe dr. prof. don Josipa Mužića 
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1. Odgađa se donošenje zaključka u svezi pisma namjere dr. prof. don Josipa Mužić, člana 

Upravnog odbora Udruge SV. Obitelj  za donaciju zemljišta na predjelu Gizdavac  u svrhu 

izgradnje Obiteljskog doma. 

2. Pozivaju  se članovi uprave Udruge za humanitarnu pomoć i socijalne usluge Sveta Obitelj 

iz Kaštel Lukšića na jednu od slijedećih sjednica Općinskog vijeća da prezentiraju 

navedeni projekt. 

3. Ovaj Zaključak  stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku 

Općine Muć“. 

 

Ad.9. 

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

upoznao nazočne sa  prijedlogom Grada Splita o pokretanju i provedbi postupka povećanja temeljnog 

kapitala Društva  i to pretvaranjem potraživanja Grada Splita u udjel u kapitalu Društva Promet d.o.o. 

s osnove preuzetog duga u iznosu od 33.397.259,16 kuna.  Gosp. Jelavić pita što općina gubi a što 

dobiva te koliko će nas to koštati ? Načelnik kaže da nas to neće ništa koštati, smanjuje se dug prema 

Prometu d.o.o. kao i poslovni udjel u istom. To Općini Muć  ništa neće značiti jer i tako na ništa ne 

može utjecati jer je Grad Split većinski vlasnik. Nakon provedene rasprave  sa 9 glasova „za“ i 3 

„suzdržana“  glasa donosi se slijedeća: 

 

O D L U K A 

o davanju suglasnosti prijedlogu Grada Splita o pokretanju i provedbi  postupka povećanja  

temeljnog kapitala  trgovačkog društva Promet d.o.o. Split i to pretvaranjem  potraživanja   

Grada Splita u udjel u kapitalu Društva s osnove preuzetog duga 

 

1. Daje se suglasnost prijedlogu i Odluci Gradskog vijeća Grada Splita Klasa: 363-02/14-

01/00023, Urbroj: 2181/01-09-02/01-16-37 od 19. srpnja 2016. godine o pokretanju i 

provedbi postupka povećanja temeljnog kapitala društva i to pretvaranjem potraživanja 

Grada Splita u udjel u kapitalu Trgovačkog društva Promet d.o.o. Split s osnove preuzetog 

duga u iznosu od 33.397.259,16 kuna. 

2. Usvaja se prijedlog Sporazuma između Grada Splita i tvrtke Promet d.o.o. Split temeljem 

Odluke o pretvaranju potraživanja u udjel u kapitalu Trgovačkog društva Promet d.o.o. 

3. Usvaja se prijedlog Ugovora o unosu prava  u temeljni kapital Trgovačkog društva Promet 

d.o.o. 

4. Daje se suglasnost na postupak izmjene Društvenog ugovora radi povećanja temeljnog 

kapitala novim udjelom. 

5. Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja,  a objavit će se u  „Službenom glasniku 

Općine Muć“. 

 

 

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

Općinskog vijeća u 18,50 sati. 
 

 

 

 

Zapisnik vodila: 

    Mara Raić 

 
Predsjednik općinskog vijeća 

                       Općine Muć 

 

       _________________________ 

                Ante Jeličić 


