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REPUBLIKA HRVATSKA  

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA RUŽIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/21-01/4 

URBROJ: 2182/08-02-21-2 

Gradac, 13. studenog 2021. godine 

 

     Z A P I S N I K  

   s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić 

 

Sjednica je održana 13. studenoga 2021. godine, u Prezentacijskoj dvorani Kulturnog centra u 

Otavicama, s početkom u 18:00 sati. 

 Nazočni vijećnici: 

Ante Duran, Ana Strunje, Petar Šaran, Željko Bikić, Hrvoje Sučić, Mirko Buzov, Josip 

Sučić i Damir Prnjak. 

Odsutni: Ivica Mikelić  

 Ostali  nazočni: 

- Načelnik Općine Ružić Dalibor Durdov, 

- Katarina Drezga, pročelnica JUO Općine Ružić 

- Zapisničar:  

Katarina Drezga. 

 

3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ružić otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Ante 

Duran. 

Utvrđeno je da je na sjednici nazočno osam (8) vijećnika te da postoji kvorum. 

Predsjednik vijeća je utvrdio da su vijećnici uz poziv dobili utvrđeni dnevni red za 3. sjednicu 

koji glasi: 

   DNEVNI  RED 

 

- Verifikacija Zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća, 

1. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Ružić za 2021. godinu, 

2. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Ružić za 2021. godinu, 

3. Prijedlog suglasnosti načelniku za potpisivanje Ugovora o ostvarivanju programa 

predškolskog odgoja na području Općine Ružić, 

4. Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog i poljoprivrednog 

redara, 

5. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ružić 

za 2022. godinu, 

6. Prijedlog Odluke o izdavanju Službenog glasila Općine Ružić, 

7. Zahtjevi,  

8. Razno. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Dnevni red na glasovanje. 

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 
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Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu na Zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Ružić. 

Zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić je verificiran jednoglasno. 

Vijećnik Damir Prnjak je zbog osobnih razloga napustio sjednicu. 

 

Točka 1. 

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Ružić za 2021. godinu 

Načelnik Dalibor Durdov obrazlaže II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Ružić za 2021. 

godinu. Navodi da se radi o malom tehničkom rebalansu jer je ŠKŽ dodijelila 50.000,00 kn za 

obnovu malonogometnog igrališta Područne škole u Gradcu, a ostatak sredstava će se 

preraspodijeliti s pozicija održavanja nerazvrstanih cesta, održavanja javnih površina te 

materijala za komunalna održavanja za tekuću godinu. 

Načelnik obrazlaže i ostale izmjene proračuna za 2021. godinu. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 2. točku dnevnog reda.  

Predsjednik vijeća daje točku 1. dnevnog reda na glasovanje. 

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Ružić za 2021. godinu usvojene su s 5 (pet) glasova 

„za“ i 2 (dva) glasa „suzdržana“. 

 

Točka 2. 

II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Ružić za 2021. godinu 

Načelnik Dalibor Durdov ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 2. točku dnevnog reda. Nije bilo primjedbi. 

Predsjednik vijeća daje 2. točku dnevnog reda na glasovanje. 

II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Ružić za 2021. godinu usvojene su sa 5 (pet) glasova „za“ i 2 (dva) glasa „suzdržana“. 

 

Točka 3. 

Suglasnost načelniku za potpisivanje Ugovora o ostvarivanju programa predškolskog 

odgoja na području Općine Ružić 

Načelnik Dalibor Durdov ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 3. točku dnevnog reda.  

Vijećnik Josip Sučić postavlja pitanje o datumima na ugovoru i suglasnosti te ga zanima 

visina troškova rada vrtića u prošloj godini. 

Načelnik Dalibor Durdov odgovara da mu je Grad Drniš ugovor dostavio tek u drugoj 

polovici listopada te je on istog u interesu djece i funkcioniranja vrtića potpisao s danom 

zaprimanja budući da je vrtić već radio. Pošto je ugovor u svim odredbama identičan 

prošlogodišnjem ugovoru na kojeg je vijeće dalo suglasnost, načelnik drži da je bolje bilo 

potpisati ugovor prije suglasnosti Vijeća nego stopirati rad vrtića zbog nepotpisivanja 

ugovora. 

Što se tiče visine troškova dječjeg vrtića u prošloj godini, načelnik odgovara kako taj iznos 

nije relevantan jer je vrtić u prošloj godini radio samo dva mjeseca. Trošak na godišnjoj bazi 

znat će se tek nakon 01. 01. 2022. godine kad će se zbrojiti trošak u 2021. godini. 

Suglasnost načelniku za potpisivanje Ugovora o ostvarivanju programa predškolskog odgoja 

na području Općine Ružić usvojena je s 5 (pet) glasova „za“ i 2 (dva) glasa „suzdržana“. 

 

Točka 4. 

Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog i poljoprivrednog redara 

Načelnik Dalibor Durdov obrazlaže ovu točku dnevnog reda. Glavni razlog za osnivanje 

zajedničkog komunalnog redarstva je nemogućnost provođenja Odluke o komunalnom redu te 
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nemogućnost apliciranja na mjere FZOEU za sanaciju divljih deponija jer za sve te postupke 

treba imati komunalnog redara kao ovlaštenu osobu. Opcija sa zajedničkim komunalnim 

redarstvom je dobra jer se trošak zaposlenika dijeli na dva dijela. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 4. točku dnevnog reda.  

Vijećnik Josip Sučić kaže da ovim sporazumom Općina Ružić gubi svoj suverenitet i da je 

trebala samostalno zaposliti komunalnog i poljoprivrednog redara, a troškovi plaće ne bi bili 

znatno veći u odnosu na previsoke putne troškove zajedničkog redara.  

Načelnik Dalibor Durdov odgovara kako općina zbog mase plaća ne može samostalno  

zaposliti komunalnog redara. Dodaje da sama nemogućnost apliciranja na natječaj za sanaciju 

nelegalnih deponija otpada dovoljno govori o opravdanosti ovog troška. Putni troškovi redara 

će biti priznati u visini putne karte javnog linijskog prijevoza, a ne 2 kune po kilometru, što 

znači da putni troškovi neće biti neki enorman iznos. Ne znamo odakle će komunalni redar 

putovati i kolika će biti njegova putna karta, ali znamo da će na područje Općine Ružić 

dolaziti samo 10-12 radnih dana u mjesecu, što znači da će mu Općina Ružić plaćati samo 

pola mjesečnih putnih troškova. 

Predsjednik vijeća daje 4. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog i poljoprivrednog redara usvojena je s 

5 (pet) glasova „za“ i 2 (dva) glasa „protiv“. 

 

Točka 5. 

Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ružić za 2022. 

godinu 

Načelnik Dalibor Durdov ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda.  

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 5. točku dnevnog reda. Nije bilo primjedbi. 

Predsjednik vijeća daje 5. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ružić za 2022. godinu 

usvojena je s 5 (pet) glasova „za“ i 2 (dva) glasa „suzdržana“. 

 

Točka 6.  

Odluka o izdavanju Službenog glasila Općine Ružić 

Načelnik Dalibor Durdov obrazlaže ovu točku dnevnog reda.  

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 6. točku dnevnog reda. Nije bilo primjedbi. 

Predsjednik vijeća daje 6. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Odluka o izdavanju Službenog glasila Općine Ružić usvojena je s 5 (pet) glasova „za“ i 2 

(dva) glasa „suzdržana“. 

 

 

Zahtjevi 

1. Paško Buzov 

Paško Buzov, u ime mještana zaseoka Drvenjak, traži presvlačenje novim asfaltnim 

slojem općinske ceste u Mirlović Polju od kraja županijske ceste do zaseoka Drvenjak. 

Načelnik Dalibor Durdov navodi da bi to bila prevelika investicija za Općinu Ružić jer 

se radi o cca 3,5 km te da ovakav obim posla treba prijaviti na natječaj Ministarstva 

regionalnog razvoja i fondova EU, kao i druge prioritetne dionice. 

Načelnik predlaže da se ova cesta i dalje održava manjim sanacijama, a potpunu 

sanaciju treba prijaviti na neki od natječaja zajedno s drugim prioritetnim dionicama, 

odnosno pronaći trajno rješenje. 

Predsjednik vijeća daje prijedlog na glasovanje. Prijedlog je prihvaćen s 5 (pet) 

glasova „za“ i 2 (dva) glasa „suzdržana“. 
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2. Boženko Vidović 

Boženko Vidović traži nasipanje pristupnog puta u naselju Gornji Gradac u dužini oko 

200 metara. 

Načelnik Dalibor Durdov predlaže izlazak na teren i odobrenje jalovine za sanaciju 

tog puta.  

Predsjednik vijeća daje prijedlog na glasovanje. Prijedlog je prihvaćen s 5 (pet) 

glasova „za“ i 2 (dva) glasa „suzdržana“. 

 

3. Petar Šaran 

Petar Šaran, u ime mještana Čavoglava, traži saniranje puta Čavoglave-Vlačina-

Kamensko donacijom dva miksera betona i 10 armaturnih mreža, a mještani će se 

sami organizirati i dobrovoljno izvesti ostale radove. 

Načelnik Dalibor Durdov predlaže da se ovaj zahtjev odobri. 

Predsjednik vijeća daje prijedlog na glasovanje. Prijedlog je prihvaćen s 5 (pet) 

glasova „za“ i 2 (dva) glasa „suzdržana“. 

 

4. Vlado Buzov 

Vlado Buzov, u ime mještana Mirlović Polja, traži sanaciju nerazvrstane ceste NC 022 

Put u polje. 

Načelnik Dalibor Durdov kaže da treba izaći na teren do sljedeće sjednice i tada 

odlučivati po ovom zahtjevu. 

Predsjednik vijeća daje prijedlog na glasovanje. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 

 

Razno 

Vijećnik Josip Sučić postavlja pitanje o potpornom zidu u Otavicama o kojem se odlučivalo 

na 2. sjednici Općinskog vijeća. Napominje da to nije privatni zid i da ga Općina treba 

sanirati. 

Načelnik Dalibor Durdov odgovara kako taj zid nije onaj zid o kojem se na 2. sjednici 

Općinskog vijeća govorilo kao o privatnom zidu. Taj zid je neposredno uz nerazvrstanu cestu 

i opravdano ga je iz sigurnosnih i drugih razloga sanirati iz općinskog proračuna, sukladno 

stvarnim potrebama i proračunskim  mogućnostima. 

Vijećnik Josip Sučić želi uvid u dokumentaciju o asfaltiranju provedenom u ovoj godini. 

Načelnik Dalibor Durdov odgovara da mu se ista može dostaviti do iduće sjednice. 

Vijećnik Mirko Buzov pita o prijenosu vlasništva igrališta na području Općine Ružić. 

Načelnik Dalibor Durdov odgovara da je to u proceduri. 

Predsjednik vijeća zaključuje rad sjednice. 

Sjednica je završena u 18:35 sati. 

 

Sjednica je tonski snimana, tonski zapis čuva pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, 

a vijećnici ga na zahtjev mogu preslušati. 

 

    Zapisničar       PREDSJEDNIK 

Katarina Drezga          Ante Duran 
  


