
 
 

     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: 021-05/14-01/02 

Urbroj: 2180/02-01-14-3 

Donji Muć, 30. travnja 2014. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 
 

 Sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 30. travnja 2014. godine s 

početkom u 17,00 sati. 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Ante Jeličić, Ankica Krolo, Jerko Delić, Marko Piplica, Duje Elez, 

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 , Ana-Marija Jukić-zamjenik 

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

 

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  je rekao da imamo novog vijećnika gosp. 

Duju Eleza, te je pozvao predsjednicu  Mandatne komisije gđu. Ankicu Krolo da podnese izvješće o 

navedenom.  

Predsjednica Mandatne komisije gđa. Ankica Krolo je izvijestila nazočne kako  je  podneskom 

od 10. travnja  2014. godine vijećnica Općinskog vijeća Općine Muć gđa. Ana Stričević svoj 

vijećnički mandat stavila u mirovanje iz osobnih razloga, te je istog dana gosp. Duje Elez aktivirao 

svoj vijećnički mandat koji je bio u mirovanju iz osobnih razloga od 18.06.2013. godine. 

Mandatna komisija je izvijestila da su ispunjeni svi uvjeti da vijećnički mandat gđi. Ani Stričević 

miruje, a da je zamjenjuje gosp. Duje Elez. 

 Nakon izvješća Mandatne komisije predsjednik vijeća gosp. Ante Jeličić čita tekst prisege, a  

vijećnik Duje Elez priseže, te istu potpisuje. 

 Nakon čestitke novom vijećniku prelazi se na predlaganje dnevnog reda sjednice. 

 Gosp. Marko Stupalo ima primjedbu na navedene dnevni red u dijelu da on, Jure Vasilj i 

Željko Vrdoljak ne mogu biti izvjestitelji po predloženom dnevnom redu jer nisu u posjedu 

dokumentacije po navedenim točkama. Kaže da je razgovarao sa predsjednikom vijeća da mu se 

pripremi dokumentacija i omogući uvid  tj. objašnjenje pojedinih stavki od strane djelatnika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć u popodnevnim satima, pošto isti ne mogu u tijeku radnog 

vremena. Predsjednik vijeća mu je rekao da  ne može tražiti od JUO da radi izvan radnog vremena. 

 Gosp. Jure Vasilj kaže da  ima primjedbe na predloženi  dnevni red jer nisu dostavljeni traženi 

materijali za 7.sjednicu vijeća koje je on kao predsjednik Kluba vijećnika Općine Muć dopisom od 23. 

travnja. 2014. godine zatražio od predsjednika vijeća, načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela  
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Općine Muć. Kaže da se ovakvim postupanjem tj. nedostavljanjem traženih materijala za sjednicu 

vijeća  krši članak 32. i 37.  Statuta Općine Muć, te članak 28, 29 i 30. Poslovnika općinskog vijeća 

Općine Muć. Predsjednik vijeća kaže da materijali nisu dostavljeni jer iste posjeduju, te su predmet 

prijave koja je u tijeku. 

Nakon provedene rasprave gosp. Ante Jeličić, predsjednik općinskog vijeća predlaže dopunu 

dnevnog reda točkama: „Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim 

djelatnostima na području Općine Muć“ te „Prijedlog Plana operativne  provedbe programa aktivnosti 

u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini na 

području Općine Muć“. Sa 8 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ usvaja se dnevni red sa predloženim 

dopunama,  te glasi: 

 

D N E V N I   R E D 
 

- usvajanje zapisnika sa 6. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 

 

1. Godišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Općine Muć za 2013. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik) 

2. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik) 

3. Prijedlog Zaključka u svezi davanja suglasnosti načelniku Općine Muć  za prodaju 

općinskog  zemljišta putem Javnog natječaja 

(Izvjestitelj:načelnik) 

4. Ispunjavanje naloga Povjerenice za informiranje 

(Izvjestitelji: Marko Stupalo, Željko Vrdoljak i Jure Vasilj) 

5. Ispunjavanje naloga Ministarstva uprave 

(Izvjestitelji: Marko Stupalo, Željko Vrdoljak i Jure Vasilj) 

6. Nezakonito trošenje komunalnog doprinosa 

(Izvjestitelji: Marko Stupalo, Željko Vrdoljak i Jure Vasilj) 

7. Dugovanja Općine Muć 

(Izvjestitelji: Marko Stupalo, Željko Vrdoljak i Jure Vasilj) 

8. Korištenje općinskih bankovnih  i kreditnih kartica od strane načelnika 

(Izvjestitelji: Marko Stupalo, Željko Vrdoljak i Jure Vasilj) 

9. Troškovi reprezentacije  

(Izvjestitelji: Marko Stupalo, Željko Vrdoljak i Jure Vasilj) 

10. Sanacija duga Općine Muć 

(Izvjestitelji: Marko Stupalo, Željko Vrdoljak i Jure Vasilj) 

11. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na 

području Općine Muć 

(Izvjestitelj:načelnik i zamjenica načelnika Ana-Marija Jukić) 

12. Prijedlog Plana operativne  provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini na području Općine 

Muć 

(Izvjestitelj:načelnik i zamjenica načelnika Ana-Marija Jukić) 

13. Vijećnička pitanja 

 

 

Prelazi se na usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć. Nakon 

provedene rasprave isti se usvaja sa 9 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i 1 glas „uzdržan“. 
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Ad.1. 

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

upoznao nazočne s Godišnjim Izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Muć za 2013. godinu. 

Gosp. Stipe Svalina ima primjedbu na obrazloženje izvršenja Proračuna Općine Muć za 2013. godinu 

u dijelu koji se odnosi  na financiranje Ogorsko-zelovskog platoa u iznosu od 12.592.140,73 kn. 

Gđa. Matija Duvnjak, ref. za rač. financijske poslove je obrazložila da je došlo do greške te će istu 

ispraviti ( ispravno je 2.579.238,00 kn), također je rekla da je i ukupno izvršenje za 500.000,00 kuna 

manje tj. treba stajati 10. 107.867 kn, a ne 10. 607.867 kn. Kaže da je radila po prethodnim tabelama, 

te joj se potkrala greška. Gosp. Marko Stupalo je rekao da se Godišnji izvještaj sastoji i od još nekih 

izvještaja (bilanca, novčani tijek, izvještaj o obvezama  itd.), te pita zašto je samo on dobio navedeni 

materijal, a ne i ostali vijećnici. Odgovoreno mu je da je navedene izvještaje tražio putem e-mail-a i 

dobio, a da iste nismo u obvezi dostavljati svim vijećnicima. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova 

„za“ i 5 glasova „protiv“ donosi se : 

 

Godišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna 

Općine Muć za 2013. godinu 

 

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

siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2013. godine. 

2. Ovaj Godišnji Izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Muć“. 

 

Ad.2. 

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

koja je upoznala nazočne s prijedlogom Odluke o pravima iz socijalne skrbi na području Općine Muć. 

Gosp. Jure Vasilj predlaže da se u odluku ugradi da radno sposobni ljudi kojima se daje 

jednokratna pomoć, plaća struja, voda i dr., svojim radom to vrate općini kroz čišćenje i održavanje 

groblja, pomoć starijim i nemoćnima (cijepanjem drva i sl). Načelnik i zamjenica načelnika kažu da su 

i oni o tome razmišljali ali su na kraju odustali iz razloga  da ljude ne bi dovodili u nezgodnu situaciju 

i obilježili ih kao korisnike socijalne pomoći. 

Gosp. Marko Stupalo  predlaže da  isplata jednokratnih pomoći ide na tekući račun ili 

poštanskom uplatnicom  a ne da se isplaćuje u gotovini. Odgovoreno mu je da u Zakonu piše kako se 

koja isplata može isplaćivati,  te da se od početka 2014. godine sve isplate prijavljuju preko Porezne 

uprave putem obrasca JOPPD, tako da će neki ljudi zbog toga i izgubiti neka prava. Nakon provedene 

rasprave sa 7 glasova „za“, 1 „protiv“ i 4 „uzdržana“ glasa donosi se: 

 

Odluka o pravima iz socijalne skrbi 

na području Općine Muć 

 

1. Donosi se Odluka o pravima iz socijalne skrbi na području Općine Muć. 

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 načelnik Općine Muć  gosp. Filip Stupalo koji je 

upoznao  nazočne  da on kao načelnik može raspolagati sa imovinom  Općine Muć do 0,5 %. Za 

imovinu veću od 0,5 % treba suglasnost općinskog vijeća. Predlaže da općinsko vijeće da suglasnost 

za prodaju općinskog zemljišta pri legalizaciji kuća, za objekte koji su već napravljeni, a ne za kupnju 

novog zemljišta. Rekao je da imamo zahtjev od gosp. Elvisa Bebić iz Gornjeg Muća za kupnju 

zemljišta na kojem mu je sagrađena kuća, te bi isto htio kupiti od općine da bude u njegovom 

vlasništvu. Vijećnici su mišljenja da bi se na isti način trebalo riješiti cijelo područje Općine Muć.  
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Načelnik kaže da  Općina Muć ima malo zemljišta u svom vlasništvu, u većini slučajeva zemljište je u 

vlasništvu države i Hrvatskih šuma. Nakon provedene rasprave sa 10 glasova „za“ i 2 „uzdržana“ 

glasa donosi se: 

 

ZAKLJUČAK 

u svezi davanja suglasnosti načelniku Općine Muć za prodaju 

općinskog zemljišta putem Javnog natječaja 

 

1. Daje se suglasnost načelniku Općine Muć za prodaju  zemljišta u vlasništvu Općine Muć 

na čest. zem. 2485/1 K.O. Gornji Muć  u površini od 2 080 m2 putem Javnog natječaja. 

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

Općine Muć“. 

 

Ad.4. 

 Izvjestitelji  po ovoj točki dnevnog reda su Marko Stupalo, Željko Vrdoljak i Jure Vasilj. 

Gosp. Jure Vasilj kaže da u Poslovniku općinskog vijeća općine Muć piše tko može biti 

izvjestitelj, te ispada da oni to  ne mogu biti. Predsjednik vijeća im je rekao da su oni predlagatelji, te 

da mogu biti i izvjestitelji po navedenim točkama.  

Načelnik je dao obrazloženje da  je u  prošloj godini zaprimljeno  25. predmeta za pristup 

informacijama , a u 2014. godini 27 predmeta, te smo uredno odgovorili po istima. 

Budući da predlagatelji o točci dnevnog reda Ispunjavanje naloga Povjerenice za informiranje 

nisu dali izvješće, o istoj se nije ni raspravljalo. 

 

Ad.5. 

 Izvjestitelji  po ovoj točki dnevnog reda su Marko Stupalo, Željko Vrdoljak i Jure Vasilj. 

Gosp. Jure Vasilj kaže da su točku dnevnog reda postavili prije nego je došao odgovor 

Ministarstva uprave, te pita načelnika zašto nije odgovoreno u roku, već po požurnici, te pita  zašto rad 

na crno koji navodi u odgovoru Ministarstvu uprave nije prijavio. Načelnik je odgovorio da ni njega 

koji je spojio  vodu i struju u kući na „crno“ nije prijavio. Također  kaže da u dopisu Ministarstva 

uprave nije bilo rokova, te da smo na isti odgovorili. 

Budući da predlagatelji o točci dnevnog reda Ispunjavanje naloga Ministarstva uprave nisu 

dali izvješće, o istoj se nije ni raspravljalo. 

 

Ad.6. 

 Izvjestitelji  po ovoj točki dnevnog reda su Marko Stupalo, Željko Vrdoljak i Jure Vasilj. 

Kažu da ne mogu izvještavati bez materijala koje nisu dobili. Načelnik kaže da sve materijale imaju jer 

su predmet prijave koju ste osobno svi Vi potpisali. Također je rekao da izvole postaviti  pitanja, te će 

na svaki upit odgovoriti. 

Budući da Predlagatelji o točci dnevnog reda Nezakonito trošenje komunalnog doprinosa nisu 

dali izvješće, o istoj se nije ni raspravljalo. 

 

Ad.7. 

 Izvjestitelji  po ovoj točki dnevnog reda su Marko Stupalo, Željko Vrdoljak i Jure Vasilj. 

Kažu da ne mogu izvještavati bez materijala koje nisu dobili, te da su dugovi puno veći nego su 

prikazani.  Načelnik je odgovorio da je izvršenje proračuna dokaz o dugovanju i u njemu je sve 

vidljivo. 

Budući da Predlagatelji o točci dnevnog reda Dugovanja Općine Muć  nisu dali izvješće, o 

istoj se nije ni raspravljalo. 

 

Ad.8. 

 Izvjestitelji  po ovoj točki dnevnog reda su Marko Stupalo, Željko Vrdoljak i Jure Vasilj. 

Kažu da ne mogu izvještavati bez materijala koje nisu dobili. 
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Načelnik je odgovorio da postave pitanja i na svako će pokušati dati odgovor. 

Budući da Predlagatelji o točci dnevnog reda Korištenje općinskih bankovnih i kreditnih 

kartica od strane načelnika  nisu dali izvješće, o istoj se nije ni raspravljalo. 

 

Ad.9. 

 Izvjestitelji  po ovoj točki dnevnog reda su Marko Stupalo, Željko Vrdoljak i Jure Vasilj. 

Kažu da ne mogu izvještavati bez materijala koje nisu dobili. 

 Načelnik je odgovorio  da postave pitanja i da će odgovoriti na svako pitanje. 

Budući da Predlagatelji o točci dnevnog reda Troškovi reprezentacije  nisu dali izvješće, o 

istoj se nije ni raspravljalo. 

 

Ad.10. 

 Izvjestitelji  po ovoj točki dnevnog reda su Marko Stupalo, Željko Vrdoljak i Jure Vasilj. 

Kažu da ne mogu izvještavati bez materijala koje nisu dobili. 

 Načelnik je rekao da nisu niti pročitali Operativni plan mjera za pokriće manjka prihoda i da je 

ovo klasično podmetanje jer je članak 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji namjerno krivo 

protumačen  i pokušao se imputirati kao greška izrađivača plana. 

Budući da Predlagatelji o točci dnevnog reda Sanacija duga Općine Muć nisu dali izvješće, o 

istoj se nije ni raspravljalo. 

 

Ad.11. 

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

upoznala nazočne sa Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine 

Muć . Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

O D L U K A 

o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim 

djelatnostima na području Općine Muć 

 

1. Donosi se Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na 

području Općine Muć. 

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

Muć“. 

 

Ad.12. 

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

upoznala nazočne sa Planom  operativne  provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini na području Općine Muć. Nakon 

provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

P L A N 

operativne  provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku 

u 2014. godini na području Općine Muć“ 

 

1. Donosi se Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini na području općine 

Muć. 

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

Muć“. 
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Ad.13. 

 

 Vijećnička pitanja 

 

 Gosp. Jure Vasilj pita zašto je cijena u vrtiću dignuta kada je Općinsko vijeće na svojoj 5. 

sjednici bilo protiv povećanja cijena vrtića ?  Načelnik odgovara da Gradsko vijeće Grada Solina kao 

većinski vlasnik nije prihvatilo tu cijenu , već je jedinstvena cijena za sve. 

Gosp. Zlatko Stupalo  pita može li se popraviti cesta u Gornjem Ogorju -  Muslimi, kaže da se 

ne može proći jer je rupa na rupi ? Načelnik odgovara da je to županijska cesta a ne lokalna. Oni za to 

znaju, a mi im možemo uputiti i dopis. 

Gosp. Jure Vasilj pita dokle se došlo sa projektom nogostupa, te groblja i mrtvačnice u 

Donjem Muću ? Načelnik odgovara da su promijenjeni uvjeti gradnje od Nove Godine, te je potrebno 

ishođenje građevinske dozvole, a ne lokacijske kao  do sada. Za dobivanje građevinske dozvole je 

potrebno da se svaki vlasnik  izvlasti sukladno zakonu. Što se tiče mrtvačnice i groblja čovjek je 

darovao zemljište, međutim vlasništvo je RH te je potrebno ishodovati pravni interes od iste. 

Gđa. Ankica  Krolo pita dali smo slali dopis u svezi  izmještanja autobusne stanice u Gornjem 

Muću , te u svezi proširenja mosta ? Načelnik odgovara da nismo slali dopis u svezi izmještanja 

autobusne stanice. Što se tiče proširenja mosta kaže da je bio sa Hrvatskim cestama na terenu,  te da je 

to najuži most u RH, a isti će se  rješavati sa izgradnjom nogostupa. 

Gđa. Ankica Krolo kaže da postoji problem u Gornjem Muću  zbog uzurpacije zemljišta RH 

jer se kopa crna jama te je ljudima onemogućen prolaz do polja bilo kosilicom, traktorom i sl.  

Načelnik kaže da će poslati komunalnog redara da stranku upozori. Također kaže da je ugrožena 

sigurnost pješaka, a najviše najmlađih zbog trave koja je prešla bijelu crtu  jer ljudi kada kopaju vrt 

travu i ostali otpad bacaju iza ograde koja je uz rub ceste, te moli da se ljude upozori da to ne rade. 

Načelnik kaže da će poslati komunalnog redara da upozori  ljude da to ne rade i da uklone 

travu što bacaju jer ugrožavaju sigurnost pješaka. Također kaže da bi trebalo prijaviti službama koje 

održavaju cestu navedeni problem. 

Gosp. Željko Vrdoljak pita može li se staviti novi kontejner kod Kapele jer je postojeći sa 

rupama i sagnjio je, te pita hoće li se prebaciti autobusna čekaonica  iz Donje Male u Donji Muć. 

Također kaže da ne radi javna rasvjeta na dijelu trafostanice Umci  jer treba  nategnuti žice (čim se 

popravi ona izbaci).  Načelnik kaže da će se promijeniti kontejner i premjestiti autobusna čekaonica, te 

kaže da moramo raspisati natječaj za održavanje javne rasvjete. 

Gđa. Ankica Krolo pita u svezi koncesije za odvoz vode stanovnicima koji nemaju vodovodnu 

mrežu, te pitanje pročelnika ? Načelnik odgovara da će se raspisati koncesija za prijevoz pitke vode 

stanovnicima koji nemaju vodu, a što se tiče natječaja za pročelnika, nitko se nije javio te će isti biti 

ponovljen. 

Gđa. Krolo također ima prijedlog  da povodom Dana općine nagradimo najbolje studente i 

učenike sa područja Općine Muć. 

 

 

 Dovršeno u 18,50 sati. 
 

 

 

Zapisnik vodila: 

    Mara Raić 

 
Predsjednik općinskog vijeća 

                       Općine Muć 

 

       _________________________ 

                Ante Jeličić 

 


