
 
 

     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: 021-05/14-01/04 

Urbroj: 2180/02-01-14-2 

Donji Muć, 21. kolovoza  2014. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 
 

 Sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Muć održane dana 21. kolovoza 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, Željko Vrdoljak i Ivan Jelavić. 

 

 

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 Općine 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. 

Ivana Jelavić, 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 Izjavom  od 

28. srpnja 2014. godine gosp. Ivan Jelavić  aktivirao mandat člana Općinskog vijeća Općine Muć koji 

je 17. lipnja 2013. godine  stavio  u mirovanje iz osobnih razloga. Gosp. Ivan Jelavić izabrani vijećnik 

Općinskog vijeća sa Kandidacijske liste grupe birača Marko Stupalo nastavlja obnašanje dužnosti  

vijećnika Općinskog vijeća, a  na temelju prestanka mirovanja mandata, a gosp. Ante Jelavić-Šako 

prestaje obnašati dužnost vijećnika Općinskog vijeća Općine Muć. 

 Nakon izvješća Mandatne komisije,  predsjednica gđa. Ankica Krolo čita tekst prisege, a  

vijećnik Ivan Jelavić priseže, te istu potpisuje. 

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

 Gosp. Ivan Jelavić pita zašto vijećnička pitanja nisu na početku sjednice , a ne na kraju, te 

kaže da su  i u Saboru pitanja na početku sjednice. 

Predsjednik Općinskog vijeća kaže da po našem Poslovniku vijećnička pitanja mogu biti ili na 

početku ili na kraju sjednice. 

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

dnevnog reda točkama: „Prijedlog Odluke o plaćama i pravima iz radnog odnosa dužnosnika Općine 

Muć“ i „Prijedlog Odluke za određivanje lokacije za reciklažno dvorište“. 
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Jednoglasno se usvaja  dnevni red sa predloženim dopunama,  te glasi: 

 
 

D N E V N I   R E D 
 

 

- usvajanje zapisnika sa 8. sjednice općinskog vijeća Općine Muć 

 

 

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

2014. godine do 30. lipnja 2014. godine 

(Izvjestitelj: načelnik) 

2. Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. siječnja 2014. godine do 30. 

lipnja 2014. godine 

(Izvjestitelj: načelnik) 

3. Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu 

Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik i zamjenica načelnika) 

4. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija 

u vlasništvu Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik i zamjenica načelnika) 

5. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu davanja na uporabu poslovnih prostora u vlasništvu 

Općine Muć bez naknade 

(Izvjestitelj: načelnik i zamjenica načelnika) 

6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova 

Općinskog vijeća izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2014. 

godinu 

(Izvjestitelj: načelnik i zamjenica načelnika) 

7. Program korištenja sredstava ostvarenih prihoda od naknada za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada 

(Izvjestitelj: zamjenica načelnika) 

8. Prijedlog Zaključka u svezi pokrića gubitka Promet d.o.o. Split za 2013. godinu 

(Izvjestitelj: načelnik) 

9. Prijedlog Zaključka u svezi zamolbe Grguša d.o.o. Donji Proložac 

(Izvjestitelj: načelnik) 

10. Prijedlog Zaključka u svezi zamolbe Ante Tomeljka iz Gizdavca 

(Izvjestitelj: načelnik) 

11. Prijedlog Izmjene Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obveza spram Dječjeg 

vrtića „Cvrčak“ Solin 

(Izvjestitelj: načelnik) 

12. Prijedlog Odluke o imenovanju mrtvozornika na području  Općine Muć 

(Izvjestitelj: zamjenica načelnika) 

13. Izmjena Odluke o izboru člana Mandatnog povjerenstva 

(Izvjestitelj: predsjednik općinskog vijeća) 

14. Prijedlog Odluke o plaćama i pravima iz radnog odnosa dužnosnika Općine Muć 

(Izvjestitelj: načelnik) 

15. Prijedlog Odluke za određivanje lokacije za reciklažno dvorište 

(Izvjestitelj: načelnik) 

16. Vijećnička pitanja 
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Jednoglasno se usvaja zapisnik sa  8 . sjednice Općinskog vijeća Općine Muć.  

 

Ad.1. 

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

upoznao nazočne s Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Muć za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2014. godine. Gosp. Ivan Jelavić pita koliko je Općina Muć dužna na dan 30. 06. 

2014. godine ? Gđa. Matija Duvnjak, referent za rač. financijske poslove je pojasnila neke stavke 

polugodišnjeg izvještaja, te kaže da nepodmirene obveze sa danom 30. lipnja 2014. godine iznose 

6.315.336,00 kuna. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova „za“ i 6 glasova „protiv“ donosi se : 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Muć za razdoblje 

od 01. siječnja  2014. godine do 30. lipnja 2014. godine 

 

 

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

siječnja 2014. godine do 30. lipnja 2014. godine. 

2. Ovaj Polugodišnji Izvještaj 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 

nazočnima podnio Izvješće o svom radu za razdoblje od 01. siječnja  2014. godine do 30. lipnja 2014. 

godine. Gosp. Ivan Jelavić pita predsjednika vijeća  da li je dobio Izvješće od strane Ministarstva 

financija  gđe. Slavke Malenica , te zašto to izvješće nije na vijeću ? Predsjednik vijeća odgovara da 

nije dobio izvješće, općina se očitovala na njihove primjedbe te sada čekamo konačno izvješće, te kada 

ga dobijemo staviti ćemo ga na vijeće.  Gosp. Ivan Jelavić se osvrnuo na Izvješće načelnika gdje 

načelnik navodi da se od strane oporbe i njihovih vanjskih suradnika provodi organizirana hajka i 

progon, te kaže da to nisu nikakve hajke i progoni već inspekcijski nalazi za rad ili nerad načelnika i 

njegovih službi što je Ministarstvo financija i potvrdilo u dopisu u kojem su naveli da sve 

nepravilnosti iz njihove prijave stoje. Načelnik se osvrnuo na navedeno te kaže da očito oni imaju više 

informacija te unaprijed znaju ishod iz izvješća  a mi ne. Gosp. Marko Piplica moli da se prekinu 

prepucavanja, te da se držimo dnevnog reda. Nakon provedene rasprave  sa 7 glasova „za“, 5 „protiv“ 

i 1 „uzdržanim“ glasom donosi se: 

 

Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje 

od 01. siječnja 2014. godine do 30. lipnja 2014. godine 

 

 

1. Prihvaća se Izvješće o radu načelnika Općine Muć za razdoblje od 01. siječnja 2014. 

godine do 30. lipnja 2014. 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  i 

zamjenica načelnika Ana-Marija Jukić. Gosp. Zlatko Stupalo je pitao da li se navedena odluka u 

članku 4. odnosi na Antu Tomeljka. Zamjenica načelnika Ana-Marija Jukić je odgovorila da to nema 

nikakve veze sa Tomeljkom.  Nakon provedene rasprave sa 11 glasova „za“, 1 „protiv“ i 1 „uzdržan“ 

glas donosi se: 
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O D L U K A 

o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama 

u vlasništvu Općine Muć 

 

1. Donosi se Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu 

Općine Muć. 

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

Muć“. 

 

Ad.4. 

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

zamjenica načelnika Ana-Marija Jukić.  Gosp. Marko Stupalo  pita imamo li registar svih prostora ? 

Zamjenica načelnika odgovara da imamo ali da ga moramo ponovno napraviti i sve posložiti. Načelnik 

kaže da je sve naše, a na papiru nije ništa naše, te kaže da će se sa uknjižbama pozabaviti pročelnik 

kada dođe sa porodiljnog. Gosp. Zlatko Stupalo je pitao čije su vlasništvo stare škole, a načelnik 

odgovara da je to vlasništvo županije. Gosp. Ivan Jelavić pita koliki je godišnji prihod od najma 

prostora ? Načelnik odgovara je  godišnji prihod  za 2013. godinu bio oko 130.000,00 kuna, a 

zaduženje cca 150.000,00 kuna. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

ODLUKA 

o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup  

poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Muć 

 

1. Donosi se Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija 

u vlasništvu Općine Muć. 

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  i 

zamjenica načelnika Ana-Marija Jukić. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

ODLUKA 

o uvjetima i načinu davanja na uporabu poslovnih prostora 

u vlasništvu Općine Muć bez naknade 

 

 

1. Donosi se Odluka o uvjetima i  načinu davanja na uporabu poslovnih prostora u vlasništvu 

Općine Muć bez naknade. 

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 zamjenica načelnika Ana-Marija Jukić  koja je 

upoznala nazočne s obvezom donošenja Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i 

članova Općinskog vijeća izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć. Istu smo 

trebali donijeti krajem 2013. godine ili početkom 2014. godine. Državni ured za reviziju je upoznat sa 

svime, te navedenu Odluku trebamo donijeti. Gosp. Željko Vrdoljak kaže da u navedenom prijedlogu 

Odluke nema HSS-a, te misli da je namjerno izostavljen. Zamjenica načelnika odgovara da je greška, 

te da nije bilo nikakve namjere, te  će istu ispraviti. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 
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ODLUKA 

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih 

sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2014. godinu 

 

1. Donosi se Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova 

Općinskog vijeća izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Muć za 2014. 

godinu. 

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

Muć“. 

 

Ad.7. 

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

upoznala nazočne s obvezom donošenja Programa korištenja sredstava ostvarenih prihoda od naknada 

za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

PROGRAM 

korištenja sredstava ostvarenih prihoda od naknada za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

 

1. Donosi se Program korištenja sredstava ostvarenih prihoda od naknada za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada. 

2. Ovaj Program 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 

rekao da dugovanje Općine Muć prema Prometu d.o.o. Split nema nikakve veze s ukidanjem 

autobusnih linija, veće je razlog neisplativost jer nema ljudi, te neće ići prazan autobus. Gosp. Ivan 

Jelavić je rekao da je i Zelovo ostalo bez autobusa, te pita može li se što učiniti da mali kombi prevozi 

ljude iz Neorića u Zelovo da ne ostanu bez prijevoza. Također pita dali je istina da dugovanje Općine 

Muć za subvenciju pokaznih karata iznosi cca 726.000,00 kuna, te dug za nabavu  autobusa cca 

1.104.000,00 kuna, što se može provjeriti na njihovoj stranici. Načelnik odgovara da je to stanje duga 

te kaže da nas je Promet d.o.o. Split oštetio za cca 600.000,00 kuna jer je slao krivi cjenik pokaznih 

karata za učenike Ministarstvu koje je preuzelo obvezu sufinanciranja pokaznih karata. Zbog 

navedenog smo i odustali od subvencije pokaznih karata za učenike, te sada sufinanciramo samo 

studente. Načelnik je također rekao da je Promet d.o.o. u fazi iznalaženja punkta gdje bi se odvijalo 

presjedanje iz autobusa u kombije. Promet d.o.o. predlaže negdje u Radnoj zoni, a općina je mišljenja 

da bude na Vlaci ispred doma što će se dogovoriti kroz slijedeći tjedan sa direktorom Prometa. d.o.o. 

Gosp. Jure Vasilj je pitao može li se što učiniti po pitanju uvođenja pokaznih karata za radnike, da 

ljudima bude jeftiniji prijevoz. Načelnik kaže da smo već pokušali, ali da ćemo ponovno pokušati 

pričati i za radničke i za pokazne za nezaposlene. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

Z A K LJ U Č A K 

o pokriću gubitka Promet d.o.o. Split za 2013. godinu 

 

 

1. Općina Muć kao suvlasnik Prometa d.o.o. Split u visini 1,48 % udjela u temeljnom 

kapitalu, prihvaća obvezu pokrića gubitka Društva nastalog u redovnom poslovanju u 

2013. godini u iznosu od 46.594,48 kuna. 

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

Općine Muć“. 
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Ad.9. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je gosp. Filip Stupalo koji je upoznao nazočne sa 

zamolbom firme Grguša d.o.o. Donji Proložac koja ima namjeru proširiti proizvodnju na proizvodnju 

betonske galanterije, betonske konstrukcije i pakovanje pijeska u vreće, te traži da se zemljište u 

površini od 47 867 m2 uvrsti u zemljište koje se koristi u  gospodarske namjene. Kaže da bi povećao 

proizvodnju i zaposlio nove radnike. 

Gosp. Marko Stupalo kaže da on misli da mu to ne bi trebali omogućiti, te da bi trebali pokrenuti 

inicijativu zatvaranja kamenoloma osim ako nema privatnih interesa jer Općina Muć nema od toga 

puno koristi i ne služi nam na čast. Kaže da su veliki problemi stanovništva koji tu žive. 

Načelnik kaže da je  struktura vlasti  koja podržava vijećnika Marka Stupalo donijela tu odluku da  

kamenolom bude i u Krivom Docu i na Bujakovcu, te kaže da se uspjelo ishoditi da Krivi Dolac ne 

bude, a Bujakovac nismo uspjeli, te pita imamo li pravo zaustavljati proizvodnju u današnje vrijeme.  

Gosp. Željko Vrdoljak je mišljenja da Grgušu d.o.o. treba uvjetovati da registrira obrt na Općinu Muć, 

te da porez ide Općini Muć a ne u Donji Proložac, te ga uvjetovati da  smanji širenje prašine na 

okolinu. Načelnik kaže da mu je Splitsko-dalmatinska županija dala koncesiju, te da ga mi ne možemo 

ničim uvjetovati. Gosp. Jure Vasilj pita može li on dio zemljišta ukoliko ga kupi prenamijeniti u 

kamenolom. Načelnik odgovara da ne može, te da se treba osigurati ugovorom. Gosp. Zlatko Stupalo 

je također mišljenja da mu se ne dozvoli širenje. Gosp. Stipe Svalina kaže da mu je Općina Muć prije 

2-3 godine također prodala zemljište od 20 000 m2 za tu namjenu, pa mu nije jasna ova ponovna 

kupovina u istu svrhu. Načelnik kaže da će provjeriti ugovor. Gosp. Ivan Jelavić je protiv prodaje 

obiteljskog srebra za tako male novce. Nakon provedene rasprave sa 8 glasova „za“ i  5 „protiv“ 

donosi se: 

 

ZAKLJUČAK 

u svezi zamolbe Grguša d.o.o. Donji Proložac 

 

 

1. Odgađa se donošenje Zaključka u svezi zamolbe Grguša d.o.o. Donji Proložac. 

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

glasniku Općine Muć“. 

 

Ad.10. 

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

upoznao nazočne sa dopisom od gosp. Ante Temeljka.  Kaže da je dopis djelomično ispravan, te da je 

istina nešto drugo. Kaže da mu je Općinsko vijeće poklonilo 1 200 m2 zemlje za gradnju kuće u 

Gizdavcu, te da navedeno zemljište nije u građevinskoj zoni, ali se on proširio na 2 400 m2. Općina 

Muć mu je pomogla i u kopanju terena i sa betonom. Načelnik kaže da mu je kom. redar Općine Muć 

zabranio širenje i nasipanje zemlje, a poslan je i dopis  Građevinskoj inspekciji koja se očitovala da to 

nije u njenoj nadležnosti jer oni nisu  nadležni za zemljište već za kuću. Načelnik predlaže da 1 200 

m2 zemlje  ostane njegovo vlasništvo, te da se ne raskida raniji ugovor, a da se  razlika zemlje koju je 

zaposjeo  proda po tržišnoj vrijednosti od 40,00 kuna po m2, kao što je to platio i gosp. Mamić koji je 

kupio česticu do njegove. Gosp. Tomeljak se osvrnuo na izlaganje načelnika te kaže da on nije 

nikakav prevarant, te da je sve pošteno zaradio, te moli da mu se zemljište proda po cijeni koja je bila 

tada a ne danas jer nema  novca da to kupi. Gđa. Ankica Krolo je mišljenja da dobije tih 1 200 m2, a 

za razliku da razmisli i plati u nekom razumnom roku. Gosp. Zlatko Stupalo je mišljenja da ne treba 

pljuvati po njegovoj situaciji ili nekoj drugoj, te da čovjeku treba dati vremena i mogućnosti jer je 

očito sporan iznos koji bi trebao platiti. Načelnik kaže da je on za suradnju ali zakon ne možemo kršiti. 

Gosp. Marko Piplica predlaže da se odgodi donošenje zaključka do slijedeće sjednice vijeća da se 

čovjeku da vremena da razmisli  pa da se onda donese Zaključak. Nakon provedene rasprave sa 11 

glasova „za“ i 2 „uzdržana“ glasa donosi se: 
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Z A K L J U Č A K 

u svezi zamolbe Ante Tomeljka iz Gizdavca 

 

1. Odgađa se donošenja Zaključka u svezi zamolbe Ante Tomeljka iz Gizdavca za slijedeću 

sjednicu Općinskog vijeća. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti 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 sa prijedlogom  Izmjene sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obveza spram 

DV „Cvrčak“ Solin. Sporazum iz travnja 1998. godine  mijenja se u djelu broja članova Upravnog 

vijeća vrtića. Do sada je Grad Solin imao 2 člana, a po jednog Općina Klis, Dugopolje i Muć, a po 

novom će Grad Solin imati 4 člana, a po jednog člana imenuju Općine Dugopolje, Klis i Muć na 

jednogodišnji mandat, izmjenjujući se. Nakon provedene rasprave jednoglasno se donosi : 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izmjena sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obveza 

spram Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Solin 

 

1. Općina Muć prihvaća Izmjenu sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obveza spram 

Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Solin. 

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

glasniku Općine Muć“. 

 

Ad.12. 

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

upoznala nazočne  sa prijedlogom imenovanja mrtvozornika na području Općine Muć. Naime na 

području Općine Muć imamo jednog mrtvozornika dr. Minku Jerčić, te ukoliko bi ista bila odsutna iz 

bilo kojih razloga ukazuje se potreba za imenovanje još jednog mrtvozornika. Nakon provedene 

rasprave jednoglasno se donosi: 

 

O D L U K A 

o prijedlogu  imenovanja mrtvozornika na području  Općine Muć 

 

 

1. Za mrtvozornika na području Općine predlaže se imenovanje dr. med. Roberte Andree 

Tešija rođ. 21.11.1973. god. OIB.61284849836, Gizdići 26 A, Klis. 

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

Općine Muć“. 

 

Ad.13. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ante Jeličić koji 

predlaže gosp. Duju Eleza za člana Mandatnog povjerenstva  umjesto Ane Stričević. Nakon provedene 

rasprave sa 10 glasova „za“ i 3 „uzdržana“ glasa donosi se: 

 

O D L U K A 

o izboru člana Mandatnog povjerenstva 

 

1. Za člana Mandatnog povjerenstva  imenuje se Duje Elez umjesto Ane Stričević. 

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

Općine Muć“. 



-8- 

 

 

Ad.14. 

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

upoznala nazočne sa prijedlogom Odluke o plaćama i pravima iz radnog odnosa dužnosnika Općine 

Muć. Kaže da Državni ured za reviziju traži da donesemo navedenu odluku  mada sve susjedne općine 

koje je zvala navedenu odluku nemaju. Gosp. Ivan Jelavić  kaže da on nije za ovakva prava jer je to 

nepotrebno, pita čemu  korištenje automobila 24 sata. On je za to da se automobil koristi 8 sati u toku 

radnog vremena i ništa više ni manje. Kaže da su velike plaće i da se Općina ponaša rasipnički dok 

drugi smanjuju plaće i sve ostalo. Nakon provedene rasprave sa 7 glasova „za“ , 4 glasa“protiv“ i 2 

„uzdržana“ donosi se: 

 

O D L U K A 

o plaćama i pravima iz radnog odnosa dužnosnika Općine Muć 

 

 

1. Donosi se Odluka o plaćama i pravima iz radnog odnosa dužnosnika Općine Muć. 

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

Muć“. 

 

Ad.15. 

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

Filip Stupalo  koji su upoznali nazočne s obvezom određivanja lokacije za reciklažno dvorište. Nakon 

provedene rasprave jednoglasno se donosi: 

 

O D L U K A 

za određivanje lokacije za reciklažno dvorište 

 

1. Donosi se Odluka o određivanju lokacije za reciklažno dvorište. 

2. Lokacija za reciklažno dvorište je na području radne zone Prisike 1, k.o. Gizdavac na 

općinskoj parceli. 

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

Općine Muć“. 

 

Ad.16. 

 

 Vijećnička pitanja 

 

 Gosp. Jure Vasilj pita dali smo dobili dopis od strane gosp. Nikole Vlajčević za pomoć. 

Obitelj živi u nemogućim uvjetima  u kući koja je neuvjetna  za stanovanje.  

Načelnik odgovara da Općina dobije takvih zahtjeva preko 150. Toj obitelji općina je i do sada 

pomagala dosta puta kroz različite načine, a i sada će  pomoći  u skladu sa svojim mogućnostima. 

 Gosp. Vasilj pita dokle se došlo po pitanju nogostupa u Donjem Muć, mrtvačnice u Donjem 

Muću, izgradnje benzinske postaje u radnoj zoni te nastavka izgradnje vodovoda u Ogorju ? 

 Načelnik odgovara da što se  tiče nogostupa od 01. siječnja 2014. godine su novi uvjeti te je 

potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, a postupak je u tijeku. Sa gradnjom mrtvačnice će se krenuti  

kada se dobije građevinska dozvola kao i sa 20-ak  grobnica. Nastavak izgradnje Ogorsko-zelovskog  

platoa će ići do kraja godine, a što se tiče izgradnje benzinske postaje investitor ima sve uvjete ali on 

je privatnik i neće ulaže bez sigurnosti i  isplativosti investicije. 

 Gosp. Ivan Jelavić pita  zašto se u ugovorima nije uvjetovalo do kada netko treba sagraditi 

objekt ? 

 Načelnik odgovara da je pravna služba bila takva, kakva je, te da se sada ne može ništa učiniti. 

 Gosp. Vrdoljak kaže da je bila ranija odluka Vijeća da ga se oslobodi plaćanja komunalnog 

doprinosa, te na taj način mu se pomogne da ubrza izgradnju objekta. 
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Načelnik kaže da ćemo morati provjeriti navedenu odluku Vijeća o oslobađanju  plaćanja ne 

komunalnog doprinosa već komunalne naknade. 

 Gosp. Svalina kaže da u Crivacu fali kontejnera, a dosta ih je i oštećeno . Smeće  se ne prazni 

15 dana.  

Načelnik kaže da je kamion u kvaru te da bi se trebalo češće prazniti i staviti još kontejnera. 

 Gosp. Zlatko Stupalo kaže da gosp. Nikola Vrdoljak ima primjedbu na rad komunalnog redara 

u svezi njegove prijave za držanje pasa njegovog susjeda.  

 Načelnik odgovara da je komunalni redar izašao ne teren i napravio zapisnik. Bila je i 

Veterinarska inspekcija i po njima je sve u redu i o psima se vodi računa. Načelnik kaže da su to stvari 

koje oni moraju riješiti a ne Vijeće. 

 Gosp. Željko Vrdoljak pita može li se napraviti zid i ograditi dio prostora fratarskog vrta jer se 

iza dućana vrši velika i mala nužda, ili da se bar očisti drača. 

 Načelnik kaže da ne zna što će se s tim postići jer ljudima koji to rade neće smetati ni zid ni  

drača, to je stvar kulture svakog  čovjeka. 

 Gosp. Željko Vrdoljak pita kada će biti isplaćene stare vijećničke naknade ? 

 Načelnik kaže da će se vijećničke naknade isplatiti do kraja godine. 

 Gosp. Ivan Jelavić kaže da je uz cestu  prema Sutini  bačena velika količina građ. otpada, te 

kaže da ne zna kako to  može proći nezapaženo. Mišljenja je da je to bacio netko iz blizine, te da se 

zna tko popravlja kuću ili nešto radi. 

Načelnik kaže da mi to ne možemo znati bez dojave građana, te da to netko ostavi preko noći i 

tako prođe neprimijećen. Mišljenja je da to nije bacio nitko iz blizine već netko  sa strane. 

 Gosp. Ivan Jelavić se osvrnuo na članak u Večernjem listu gdje se navodi da su gradonačelnici 

Metkovića, Omiša i Sinja smanjili svoje plaće i mnoga prava,  te su na taj način smanjili  ukupna 

dugovanja i obveze . Pita se zašto nama treba donačelnik profesionalac kada posla nema ni za jednoga, 

a ne za dvije osobe. Kaže da mnogo veće općine imaju volontera donačelnika, a neke čak i načelnika. 

 Načelnik kaže da su to populisti  i oni nam  nisu  uzor jer na ovaj  način samo skupljaju 

političke poene, a još je gore što te primjedbe i ocjene daje vijećnik koji cijeli život nije radio gotovo 

ništa, a zadnjih godina sukladno svojim političkim i obiteljskim vezama  radio je kao savjetnik u 

Hrvatskim cestama. Pitam ga ja kako je on opravdao svoju plaću i namještenje. 

Zamjenica načelnika Ana-Marija Jukić je pitala gosp. Ivana Jelavića zašto on  nije volontirao u 

HAC-u jer tamo i onako savjetnici nisu imali što raditi, već je primao itekako veliku plaću za hrvatske 

prilike. 

 

 

 

 Dovršeno u 19,40 sati. 
 

 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: 

    Mara Raić 

 
Predsjednik općinskog vijeća 

                       Općine Muć 

 

       _________________________ 

                Ante Jeličić 

 


