
 
 

     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: 021-05/14-01/01 

Urbroj: 2180/02-01-14-2 

Donji Muć, 06. ožujka 2014. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 
 

 Sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 06. ožujka 2014. 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  i Željko Vrdoljak 

 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Ante Jelavić-Šako 

 

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

načelnika Općine Muć  

 

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 dopunu dnevnog reda točkama: 

„Prijedlog Odluke o prodaji vodovodnih cijevi u Općini Muć“ i „Prijedlog Odluke o montaži 

telefonske centrale ispred zgrade Općine Muć“. Nakon provedene rasprave sa 11 glasova „za“ i 1 

glasom „protiv“ usvaja se dnevni red sa predloženim dopunama,  te glasi: 

 

 

D N E V N I   R E D 
 

 

- usvajanje zapisnika sa 5. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 

 

 

1. Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2013. 

godine 

(Izvjestitelj:načelnik) 

2. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Muć za 2013. godinu 

(Izvjestitelj:načelnik) 

3. Prijedlog Operativnog plana mjera za pokriće manjka prihoda u Općini Muć 

(Izvjestitelj:načelnik) 

4. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi 

(Izvjestitelj:načelnik) 
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5. Odluka o prijevozu putnika u javnom cestovnom prometu 

(Izvjestitelj:načelnik) 

6. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanje na području Općine Muć u 

2014. godini 

(Izvjestitelj:načelnik) 

7. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Muć u 2013. godini 

(Izvjestitelj:načelnik) 

8. Plan zaštite i spašavanja  i Plan Civilne zaštite Općine Muć 

(Izvjestitelj:načelnik) 

9. Prijedlog izmjene i dopune Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Muć od listopada 2013. godine 

(Izvjestitelj:načelnik) 

10. Prijedlog Odluke o prodaji vodovodnih cijevi u Općini Muć 

(Izvjestitelj:načelnik) 

11. Prijedlog Odluke o montaži telefonske centrale ispred zgrade Općine Muć 

(Izvjestitelj:načelnik) 

12. Vijećnička pitanja 

 

 

Prelazi se na usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć. Nakon 

provedene rasprave isti se jednoglasno usvaja. 

 

 

Ad.1. 

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

upoznao nazočne s Izvješćem o radu za razdoblje od 01. srpnja 2013. godine do 31.prosinca 2013. 

godine. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova „za“, 3 glasa „protiv“ i 2 „uzdržana“ glasa usvaja se : 

 

 

Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje 

od 01. srpnja 2013 godine  do 31. prosinca 2013. godine 

 

1. Usvaja se Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. srpnja 2013. godine 

do 31. prosinca 2013. godine. 

2. Ovo Izvješće 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 Izvješćem o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Muć za 2013. godinu. 

Gosp. Stipe Svalina traži da se u ilegalna odlagališta unesu i dva na području Crivaca i to : 

poviše „Oglavaka“ i „Drage“- Put starog sela, te odlagalište prema Pribudama i Zlopolju koje se 

otvorilo. 

Gosp. Zlatko Stupalo se osvrnuo na nabavu novih kontejnera te moli da se prvo zamjene stari  

puknuti kontejneri sa novima, a tek onda  da se rasporedi što je ostalo. Načelnik je odgovorio da će se 

to tako i napraviti. 

Gosp. Marko Stupalo se osvrnuo na nabavu zelenih otoka, a povodom izlaganja zamjenice 

načelnika Ane-Marije Jukić, te kaže da reciklažna dvorišta treba napraviti na nekoliko mjesta u 

Općini. Stanovništvo treba bolje educirati, te će biti manje smeća u potocima, poljima i sl. 

Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi : 
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Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 

Općine Muć za 2013. godinu 

 

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Muć za 2013. godinu. 

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 s Operativnim planom mjera za pokriće manjka prihoda koji je izradila firma Eko-

Vet Proizvodnja d.o.o. Zagreb. 

 Gosp. Marko Stupalo je pitao koliko je koštao plan ? Načelnik je odgovorio 10.000,00 kuna, 

na što je gosp. Stupalo rekao da nije neka cifra, ali ga je izradila sumljiva firma ( u postupku stečaja, 

predstečaja i sl.). Kaže da je izrađen ofrlje, ništa posebno i ništa pametno. Plan je površan i mogao se 

napraviti u Općini u suradnji sa JUO Općine Muć. 

Načelnik je odgovorio da plan nije ništa ekstra, ali da i drugi tako rade npr. Općina Dugopolje 

i druge općine, te je rekao da je gosp. Marko Stupalo mogao ponuditi svoju pomoć te na taj način 

pomoći Općini Muć u izradi plana.  

Gđa. Ankica Krolo se osvrnula na prihode koji su sve manji, sve više je nezaposlenih ljudi i to 

žalosti. Također se osvrnula na veliku  odgovornost pročelnika koja se navodi u planu, te kaže da čim 

prije treba raspisati natječaj za pročelnika. Načelnik kaže da će do kraja mjeseca natječaj biti raspisan. 

Gosp. Marko Stupalo se osvrnuo na izjavu načelnika da je mogao pomoći pri izradi plana, te 

kaže da bi rado pomogao da ga je netko pitao i  on i njegovi kolege revizori, financijeri i dr., te kaže da 

se ne smatra nimalo odgovornim. Također je rekao da on kao vijećnik nije dobio ni jednu informaciju 

koju je tražio a vezana je za stanje u Općini Muć, te informacije vezane za sazivanje sjednice vijeća. 

Za sve informacije obraćamo se preko Zakona o pravu na pristup informacijama . 

Načelnik odgovara da će sve informacije dobiti od njega ili predsjednika vijeća kada zatražite 

sazivanje sjednice sa točkom dnevnog reda 

Predsjednik vijeća je također rekao da je on obrazložio zašto nije sazvao sjednicu vijeća, a vi 

ste to poslali Ministarstvu uprave, te kaže da treba staviti točku dnevnog reda da bi se sazvala sjednica 

općinskog vijeća. 

 Gosp. Zlatko Stupalo pita zašto se ljudima šalju opomene za prisilnu naplatu u ovoj teškoj 

situaciji. Zašto se to nije radilo ranije, a ne čekalo da se ljudima nakupi toliko dugovanje, te kaže da će 

biti protiv prilikom glasanja. 

Načelnik odgovara da smo morali poslati opomene da ne odu u zastaru  zadnje 3 godine. 

Znamo da je ljudima teško ali im izlazimo u susret i omogućujemo plaćanje u ratama. 

Gosp. Marako Piplica je mišljenja da smo dosta bili blagonakloni, išli smo u otpisivanje 

dugova ali nas je neimaština natjerala da idemo s opomenama, te kaže da smo to trebali napraviti i  

ranije. 

Gosp. Željko Vrdoljak  kaže da je Općina dužna firmama i obrtima, a to se nigdje ne vodi. Pita kako 

će se naplatiti dugovi kad se nigdje ne navode.  Zamjenica načelnika odgovara da to nije njegov 

problem već tih firmi, obrta ili ljudi zašto nisu ispostavili račune. 

Nakon provedene rasprave sa 7 glasova „za“ i 5 glasova „protiv“ donosi se: 

 

Operativnog plana mjera za pokriće 

manjka prihoda u Općini Muć 

 

1. Donosi se Operativni plan za pokriće manjka prihoda u Općini Muć. 

2. Ovo Operativni plan  stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Muć“. 
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Ad.4. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je zamjenica načelnika općine Muć Ana-Marija Jukić 

koja je obrazložila nazočnima razloge donošenja Odluke o komunalnoj naknadi. Nakon provedene 

rasprave sa 9 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i 1 „uzdržanim“ glasom  donosi se: 

 

O D L U K A 

o komunalnoj naknadi 

 

1. Donosi se Odluka o komunalnoj naknadi. 

2. Danom primjene Ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi „Službeni 

glasnik Općine Muć“ br. 06/2005. 

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

Muć“, a primjenjuje se od 01. travnja 2014. godine. 

 

Ad.5. 

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

upoznao nazočne s obvezom donošenja Odluke o prijevozu putnika u javnom cestovnom prometu. 

Nakon provedene rasprave sa 11 glasova „za“ i 1  „uzdržanim“ glasom donosi se : 

 

O D L U K A 

o prijevozu putnika u javnom cestovnom prometu 

 

 

1. Donosi se Odluka o prijevozu putnika u javnom cestovnom prometu. 

2. Ova Odluka 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. 

Nakon provedene rasprave  jednoglasno se donose: 

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanje 

na području Općine Muć u 2014. godini 

 

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

Općine Muć u 2014. godini. 

2. Ove Smjernice stupaju 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. 

Nakon provedene rasprave  jednoglasno se donosi: 

 

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja 

na području općine Muć u 2013. godini 

 

1. Donosi se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Muć u 2013. 

godini. 

2. Ova Analiza stupa 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 načelnik Općine Muć  gosp. Filip Stupalo. 

Nakon provedene rasprave  jednoglasno se donosi: 

 

Plan zaštite i spašavanja  i Plan Civilne zaštite Općine Muć 

 

1. Donosi se Plan zaštite i spašavanja i Plan Civilne zaštite Općine Muć. 

2. Ovaj Plan zaštite i spašavanja i Plan Civilne zaštite Općine Muć 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. 

Nakon provedene rasprave  jednoglasno se donosi: 

 

Izmjena i dopuna Procjene ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih 

nesreća Općine Muć od listopada 2013. godine 

 

1. Donosi se Izmjena i dopuna Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Muć od listopada 2013. godine. 

2. Ova Izmjena i dopuna Procjene stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 

glasniku Općine Muć“. 

 

Ad.10. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je načelnik Općine Muć Filip Stupalo i zamjenica 

načelnika Ana-Marija Jukić  koji su obrazložili nazočnima da je Općina Muć na lageru u Radnoj zoni 

na prostoru tvrtke Ćuk d.o.o. imala neiskorištenih vodovodnih cijevi 2 004 m  DN 150 TYT  i 504 m 

DN 200 TYT. Budući da smo bili dužni firmi  Lasić Company d.o.o. Imotski  za izgradnju vodovodne 

mreže  Ogorsko-zelovskog platoa,  oni su uzeli cijevi po tržišnoj cijeni po kojoj ih i nabavljaju te ih 

ugradili. Problem je nastao što se oni ne mogu knjigovodstveno zatvoriti, te im Općina mora 

ispostaviti račun za 936 m DN 150 TYT cijevi po 160,00 kuna/m. Budući  da iznos na računu prelazi 

0,5 % imovine kojom može raspolagati načelnik potrebno je da  Općinsko vijeće donese Odluku o 

prodaji vodovodnih cijevi. Nakon provedene rasprave sa 8 glasova „za“, 2 „protiv“ i 2 „uzdržana“ 

glasa donosi se: 

 

O D L U K A 

o prodaji vodovodnih cijevi u Općini Muć 

 

1. Donosi se Odluka o prodaji vodovodnih cijevi u Općini Muć, te dozvoljava općinskom 

načelniku raspolaganje sa ostalim cijevima. 

2. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Muć da izda račun firmi Lasić Company 

d.o.o. Imotski  za 936 m vodovodnih cijevi DN 150 TYT po cijeni od 160,00 kn /m. 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u „Službenom glasniku 

Općine Muć“. 

 

Ad.11. 

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

upoznao nazočne s ponudom Hrvatskog telekoma d.d. Zagreb  o ugradnji telefonske centrale ispred 

zgrade Općine. Ugradnjom centrale pomoglo bi se svima jer bi imali bržu vezu i internet koji je na 

našem području jako spor. Nakon provedene rasprave  jednoglasno se donosi: 

 

 

O D L U K A 

o montaži telefonske centrale ispred zgrade Općine Muć 
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1. Općinsko vijeće daje suglasnost na montažu telefonske centrale ispred zgrade Općine Muć  

na dijelu zemljišta kraj parkirališta firmi Hrvatski Telekom d.d. Zagreb. 

2. Zadužuje se načelnik Općine Muć da sklopi Ugovor  o osnivanju prava služnosti sa 

firmom Hrvatski Telekom d.d. Zagreb po cijeni koja vrijedi i za ostale telefonske centrale 

na našem području (društveni dom Gizdavac). 

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

Muć“. 

 

Ad.12. 

 Vijećnička pitanja 

 Načelnik Općine Muć je na početku vijećničkih pitanja pročitao dopis koji je uputio 

Vodovodu i kanalizaciji Split, a vezano za povećanje cijena. Općina Muć nije dala suglasnost na 

povećanje cijena , ali Vodovod i kanalizacija d.o.o.  je većinski vlasnik tako da će cijene sigurno ići 

gore. 

 

 Gosp. Stipe Svalina je rekao da su roditelji u Crivacu  svojim radom uredili prostoriju za 

„malu školu“ te da fale vrata. Pita može li Općina nešto napraviti ? 

 Zamjenica načelnika Ana-Marija Jukić kaže da će poslati na teren firmu Bramont d.o.o. da 

uzmu mjere i da naprave vrata. 

 Gosp. Zlatko Stupalo je pitao dali će i kada započeti radovi na vrtiću u Neoriću? 

 Načelnik je rekao da smo nominirali projekt vrtića  Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova 

EU. Rezultati natječaja će biti gotovi u tijeku 2014. godine. Nakon toga ćemo više znati. 

 Gđa. Ankica Krolo pita kada će se ustrojiti grobljanska naknada ? 

Načelnik odgovara  da smo dobili primjedbu Državnog ureda za reviziju u svezi grobljanske naknade. 

Kaže čim budemo imali kvalitetnu bazu poslat ćemo uplatnice. Kaže da je Općina u proteklom 

razdoblju pozivala ljude da prijave svoje grobnice ali se malo ljudi odazvalo. 

Gosp. Zlatko Stupalo kaže da je on došao prijaviti svoju grobnicu, rekli su mu u Općini da će 

komunalni redar izići na teren da ustanovi koji je broj grobnice, međutim ni nakon 1,5 godine nitko 

nije došao. 

 Gosp. Marko Stupalo kaže da se potrudio doći do presude u predmetu Ante Jeličić, te kaže da 

je dio zemljišta uknjižen, a dio je sud odbio. Sve navedeno je samo radi istine. 

 Gosp. Stipe Svalina pita može li se poslati dopis da se spoji cesta Crivac-Pribude ili da se bolje 

održava jer je promet dosta povećan ? 

 Načelnik kaže da će zatražiti od Županijskih cesta da ispoštuju taj plan jer je ta cesta bila u 

planu za asfaltiranje. 

 Gđa. Ankica Krolo pita može li se poslati neki dopis u svezi proširenja ograde na mostu u 

Gornjem Muću, te može li se premjestiti autobusno stajalište kod Orlovića jer putnici izlaze direktno 

na cestu ? 

 Načelnik kaže da čim dobijemo građevinsku dozvolu krećemo sa izgradnjom nogostupa u 

duljini od 5 km, te ćemo na taj način zaštititi i pješake i vozače. 

 

 

 Dovršeno u 18,30 sati. 

 

 
Zapisnik vodila: 

    Mara Raić 

Predsjednik općinskog vijeća 

                       Općine Muć 

 

       _________________________ 

                Ante Jeličić 

 


