
 
 

     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: 021-05/13-02/04 

Urbroj: 2180/02-01-13-2 

Donji Muć, 11. prosinca 2013. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 Sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 11. prosinca 2013. godine s 

početkom u 17,00 sati. 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Ante Jeličić, Ankica Krolo, Jerko Delić, Marko Piplica, Ana Stričević, 

Martina Mravak, Stipe Sarić, Jure Vasilj, Zlatko Stupalo, Stipe 

Svalina, Marko Stupalo, Ante Jelavić-Šako i Željko Vrdoljak 

 

OSTALI NAZOČNI: Filip Stupalo- načelnik Općine Muć, Anamarija Jukić-zamjenik 

načelnika Općine Muć i Mira Ćuk-rač. referent 

 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ante Jeličić, te utvrđuje nazočnost 

potrebne većine vijećnika Općinskog vijeća Muć za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje. Nazočni 

minutom šutnje odaju počast poginulim u Domovinskom ratu.  Predsjednik Općinskog vijeća  gosp. 

Ante Jeličić predlaže  dnevni red kao u pozivu . Nakon provedene rasprave  jednoglasno se usvaja 

dnevni red te glasi: 

 

D N E V N I   R E D 
 

- usvajanje zapisnika sa 3. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 

 

1. Prijedlog Proračuna Općine Muć za 2014. godinu sa projekcijama za 2015 i 2016. godinu 

sa Programima koji su sastavni dio Proračuna 

(Izvjestitelj:načelnik) 

2. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Cvrčak“ 

Solin 

(Izvjestitelj: načelnik) 

3. Prijedlog zaključka u svezi imenovanja članova povjerenstva potrebnih za provedbu 

Zakona o poljoprivrednom zemljištu 

(Izvjestitelj: načelnik) 

4. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova evidentiranja, utvrđivanja, nadzora, naplate i 

ovrhe općinskih poreza Poreznoj upravi  Split, Ispostava Solin 

(Izvjestitelj: načelnik) 

5. Prijedlog Pravilnika za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike 

Hrvatske i pečata za funkcionalne potrebe u Općini Muć 

(Izvjestitelj: načelnik) 

6. Prijedlog Rješenja o izmjeni u nazivu ulice zbog tiskarske greške 

(Izvjestitelj: načelnik) 

7. Vijećnička pitanja 
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Prelazi se na usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć. Nakon 

provedene rasprave isti se usvaja sa 12 glasova „za“ i 1“uzdržanim“ glasom. 

 

 

Ad.1. 

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

upoznao nazočne s Prijedlogom proračuna Općine Muć za 2014. godinu i  sa projekcijama za 2015 i 

2016. godinu. Nakon provedene rasprave  gosp. Zlatko Stupalo u ime HSP-a  predlaže Amandmane na 

proračun za 2014. godinu  i  to:   

-  Amandman I - u dijelu Rashoda poslovanja predlaže da se poveća stavka rashoda za zaposlene sa 

predviđenih 1.406.000,00 kuna za 100.000,00 kuna, te  predlaže da se ukine stavka održavanja javnih 

površina za predviđeni iznos od 100.000,00 kuna. Razlog ovog amandmana je zapošljavanje 1-2 

radnika NKV struke koji će svakodnevno brinuti o održavanju javnih površina i grobalja. Načelnik 

kaže da je ideja dobra, ali Općina Muć te poslove radi preko Programa javnih radova gdje Zavod za 

zapošljavanje sufinancira te radove. Također treba donijeti i Plan zapošljavanja  radnih mjesta.  Nakon 

provedene rasprave sa 6 glasova „protiv“, 6 glasova „za“ i 1 „uzdržanim“ glasom odbija se prijedlog 

Amandmana. 

-  Amandman II – predlaže se povećati stavku subvencioniranja poljoprivrednicima sa predviđenog 

iznosa od 10.000,00 kuna za 90.000,00 kuna tj. na 100.000,00 kuna, a da se za isti iznos rashoda 

smanji na stavci tekućih donacija sezonskih radnika za 20.000,00 kuna, zatim na stavci građevinskih 

objekata - izgradnja poljskih putova za 50.000,00 kuna i stavci tekuće donacije - Smotra folklora 

„Stara škrinja je otvorena“ za 20.000,00 kuna. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova „protiv“, 5 

glasova „za“ i 1 „uzdržanim“ glasom odbija se prijedlog Amandmana. 

-  Amandman III- predlaže se povećati stavku izgradnje groblja za 100.000,00 kuna u naselju Muć 

Gornji- Župa Sv. Petra, a za tu namjenu predlažemo da se smanje sredstva za izgradnju energetskog 

sustava stambene zone u Gornjem Muću za 100.000,00 kuna. Nakon provedene rasprave sa 8 glasova 

„protiv“ i 5 glasova „za“ odbija se predloženi Amandman. 

-  Amandman IV- predlaže se povećanje sredstava za izgradnju vrtića u Neoriću na 1.000.000,00 kuna, 

a da se sredstva u iznosu od  400.000,00 kuna prebace sa stavke izgradnja nogostupa u Donjem Muću. 

Nakon provedene rasprave sa 7 glasova „protiv“, 3 glasa „za“ i 3 „uzdržana“ glasa odbija se 

predloženi Amandman. 

-  Amandman V- predlaže se povećanje stavke za 5.000,00 kuna KUD-u „Ban Neorić“ sa stavke ostale 

donacije na 15.000,00 kuna jer isti imaju u sklopu svog programa i točku mačkara te su članovi 

Udruge karnevalskih gradova. Načelnik kaže da smo svim KUD-ovima isto dali, te da ostajemo pri 

svome prijedlogu. Nakon provedene rasprave sa 9 glasova „protiv“, 2 glasa „za“ i 2 „uzdržana“ glasa 

odbija se predloženi Amandman. 

-  Amandman VI – Predlaže se povećanje  iznosa za tekuće donacije osnovnim školama za 44.000,00 

kuna tj. na 50.000,00 kuna, a da se isti iznos smanji na stavci rashoda za nabavu. Navedena sredstva bi 

se koristila za financiranje učenika osmog razreda za ekskurziju tj. posjetu gradu Vukovaru. Nakon 

provedene rasprave sa 7 glasova „protiv “, 2 glasa „za“ i 4 „uzdržana“ glasa odbija se predloženi 

Amandman. 

-  Amandman VII – Predlaže se osiguranje sredstava za rad Udruge veterana i dragovoljaca 

domovinskog rata u iznosu od 20.000,00 kuna, a za isti iznos smanjiti stavku projektne dokumentacije. 

Budući da Udruga nije osnovana,  ne možemo ni osigurat sredstva za njen rad, te se o prijedlogu 

Amandmana nije ni glasalo. 

Gosp. Marko Stupalo pita  dali postoji Plan sanacije gubitka koji je prikazan  u iznosu od 

6.544.969,00 kuna. Također kaže da nemamo uvid u promjenu imovine, zemljište u Radnoj zoni se 

ustupalo za dugovanje tj. rješavanje dugova. Kaže da su predsjedniku vijeća plaćeni sudski troškovi. 

Pita zašto su predviđene kamate, dali za vraćanje kredita ili našem načelniku za dug po karticama. Pita 

koliki su troškovi  po karticama načelnika , troškovi goriva načelnika, ručkova načelnika i dr.  te 

predlaže da Vijeće donese Odluku da se pozovu službe pri Ministarstvu financija, te da ispitaju 

poslovanje Općine Muć u zadnjih 10-ak godina kao što su to učinili i Grad Omiš i Metković.  
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Kaže da se ljudima nije plaćalo, a neki nisu ni  ispostavili račune za svoje radove , te je 

dugovanje i veće nego je prikazano. Mišljenja je da se ne može prihvatiti Plan proračuna za 2014. 

godinu bez da se vrate stari dugovi i napravi sanacijski plan. 

 Gosp. Ante Jeličić, predsjednik vijeća Općine Muć se osvrnuo na plaćanje sudskih troškova od 

strane Općine Muć. Kaže da je Općina Muć izgubila spor tj. parnicu te je ista dužna platiti i troškove. 

 Načelnik kaže da je plan sanacije u tijeku. Napravit će ga stručnije službe od načelnika i 

donačelnika. Kaže da je cijela država u dugu pa nema plana sanacije. Imovina Općine nije sva 

uknjižena ( domovi i sl.). Općina Muć nije ustupala zemlju investitorima za dugovanja već su 

investitori na temelju natječaja odrađivali poslove za Općinu umjesto da plate komunalni doprinos ili 

zemlju. Općina je davala donacije u žalu, pijesku, raznom građevinskom materijalu jer se htjelo 

ljudima i pomoći i približiti.  Što se tiče sudskih sporova Općina Muć je izgubila sve sporove pa tako i 

u slučaju Ante Jeličića. Sada imamo odvjetnicu koja zastupa Općinu pa smo počeli i dobivati neke 

sporove. Načelnik kaže da rashode možemo smanjiti do gole granice ali bez prihoda nema pomoći, te 

kaže da nije bilo pogodovanja nikome, a što se tiče nepravilnosti bilo je. Revizija  daje svoje mišljenje 

i smjernice te se navedenog i pridržavamo. Također kaže da je svaka inicijativa  koja će poboljšati rad 

općine dobrodošla sa bilo koje strane. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova „za“ i 6 glasova 

„protiv“ donosi se : 

 

PRORAČUN 

Općine Muć za 2014. godinu sa projekcijama za 2015-2016. godinu 

sa Programima koji su sastavni dio Proračuna 

 

1. Usvaja se Proračun općine Muć za 2014. godinu u iznosu od 10.757.000,00 kuna  sa 

projekcijama za 2015. - 2016. godinu. 

2. Usvaja se Program socijalnih potreba na području Općine Muć u 2014. godini. 

3. Usvaja se Program javnih potreba u kulturi i športu Općine Muć u 2014. godini. 

4. Usvaja se Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školskom obrazovanju Općine 

Muć u 2014. godini. 

5. Usvaja se Program građenja komunalnih vodnih građevina u Općini Muć za 2014. godinu. 

6. Usvaja se Program održavanja  komunalne infrastrukture u Općini Muć za 2014. Godini 

7. Usvaja se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Muć za 

2014. godinu. 

8. Ovaj Proračun  stupa na snagu osmog dana od dana objave u  «Službenom glasniku 

Općine Muć». 

 
 

Ad.2. 

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

upoznao  nazočne s  Prijedlogom Statuta Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Solin. Nakon provedene rasprave 

jednoglasno se donosi slijedeći: 

 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta 

Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Solin 

 

1. Daje se suglasnost  na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Solin, kojeg je Upravno 

vijeće ustanove utvrdilo na svojoj 20. sjednici održanoj dana 30. rujna 2013. godine. 

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

glasniku Općine Muć“. 
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Ad.3. 

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

upoznao nazočne sa dopisom Agencije za poljoprivredno zemljište u kojem traže imenovanje članova 

povjerenstva potrebnih za provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu.Nakon provedene rasprave 

jednoglasno se donosi slijedeći: 

 

Z A K L J U Č A K 

u svezi imenovanja članova povjerenstva potrebnih za 

provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
 

1. U Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike 

Hrvatske od strane Općinskog vijeća Općine Muć predlaže se gosp. Šime Ivančević. 

2. U Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje 

poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo 

višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase , od strane općinskog vijeća općine Muć 

predlaže se gosp. Ante Vlajčević mag.ing. silv. 

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti 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 prijedlogom Odluke o povjeravanju poslova evidentiranja, utvrđivanja, nadzora, 

naplate i ovrhe općinskih poreza Poreznoj upravi Split, Ispostava Solin. Nakon provedene rasprave 

jednoglasno se donosi slijedeća: 

 

O D L U K A 

o poslovima utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe, 

općinskih poreza Općine Muć  za 2014. godinu 

 

1. Ovlašćuje se Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Split, Ispostava Solin  

da može i dalje obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe 

općinskih poreza Općine Muć u 2014. godini. 

2. Poreznoj upravi za obavljanje navedenih poslova pripada naknada u iznosu od 5% od 

ukupno naplaćenih prihoda. 

3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku općine 

Muć“. 

 

Ad.5. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je gosp. Filip Stupalo koji je obrazložio nazočnima 

razlog donošenja Pravilnika  o pečetima i žigovima s grbom Republike Hrvatske.Kaže da smo ga 

ranije trebali donijeti ali nismo, a po zakonu ga moramo imati.Nakon provedene rasprave jednoglasno 

se donosi: 

 

P R A V I L N I K 

za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske 

i pečata za funkcionalne potrebe u Općini Muć 

 

1. Usvaja se Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike 

Hrvatske i pečeta za funkcionalne potrebe u Općini Muć. 

2. Ovaj Pravilnik  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 gosp. Filip Stupalo, načelnik općine Muć koj je 

upoznao nazočne sa tiskarskom greškom u nazivu ulice „Borozini“, a pravilno je „Borozani“. Nakon 

provedene rasprave jednoglasno se donosi slijedeće: 

 

 

R J E Š E N J E 

o izmjeni u nazivu ulice zbog tiskarske greške 

 

1. Ulica u naselju Ramljane pod rednim brojem 06. službenog naziva „Borozini“, mijenja 

naziv u „Borozani“. 

2. Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Muć“. 

 

Ad.7. 

 Vijećnička pitanja 

 

 Gosp. Stipe Svalina pita kada će se platiti računi za čišćenje snjega, prošlo je više od godine 

dana ?  Načelnik odgovara da će se platiti do petka. 
 

 

 

 

 

 

 

Pošto su sve točke dnevnog reda iscrpljene, predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ante Jeličić 

zaključuje 4. sjednicu općinskog vijeća Općine Muć  u 18,20 sati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapisnik vodila: 

    Mara Raić 

 

Predsjednik općinskog vijeća 

                       Općine Muć 

 

       _________________________ 

                Ante Jeličić 

 


