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REPUBLIKA HRVATSKA  

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA RUŽIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/21-01/5 

URBROJ: 2182/08-02-21-2 

Gradac, 11. prosinca 2021. godine 

 

     Z A P I S N I K  

   s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić 

 

Sjednica je održana 11. prosinca 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 i Josip Sučić. 

Odsutni: Ivica Mikelić, Mirko Buzov i Damir Prnjak.  

 Ostali  nazočni: 

- Načelnik Općine Ružić Dalibor Durdov, 

- Katarina Drezga, pročelnica JUO Općine Ružić 

- Zapisničar:  

Katarina Drezga. 

 

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

Duran. 

Utvrđeno je da je na sjednici nazočno šest (6) vijećnika te da postoji kvorum. 

Predsjednik vijeća je utvrdio da su vijećnici uz poziv dobili utvrđeni dnevni red za 4. sjednicu 

koji glasi: 

    

    DNEVNI  RED 

 

- Verifikacija Zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća, 

1. Prijedlog Proračuna Općine Ružić za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 

2024. godinu i Plan razvojnih programa 2022.-2024. godine, 

2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ružić za 2022. godinu, 

3. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ružić za 

2022. godinu, 

4. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ružić za 

2022. godinu, 

5. Prijedlog Socijalnog programa Općine Ružić za 2022. godinu, 

6. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru na području  Općine Ružić za 2022. godinu, 

7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Općine Ružić za 2022. 

godinu, 

8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Ružić za 2022. godinu, 

9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Ružić za financiranje 

političkih stranaka u 2022. godini, 
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10. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS – Stanice Šibenik  u 

2022. godini, 

11. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji 

Općine Ružić za 2020. godinu, 

12. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj  reviziji učinkovitosti 

upravljanja komunalnom infrastrukturom u JLS na području Šibensko-kninske 

županije za Općinu Ružić, 

13. Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Ružić za 2021. godinu, 

14. Zahtjevi,  

15. Razno. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Dnevni red na glasovanje. 

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu na Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Ružić. 

Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić je verificiran jednoglasno. 

 

Točka 1. 

Proračun Općine Ružić za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu i 

Plan razvojnih programa 2022.-2024. godine 

Načelnik Dalibor Durdov obrazlaže stavke Proračuna Općine Ružić za 2022. godinu i 

Projekcije za 2023. i 2024. godinu. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 1. točku dnevnog reda. 

Vijećnik Josip Sučić kaže da je porez u prihodima povećan bez osnove i misli da se projekt 

ŠZR Gaj neće moći realizirati, misli da treba imati spremne projekte koji bi se mogli aplicirati 

na natječaje. Također ga zanima odakle višak sredstava. Misli da bi i staze oko crkve u 

Gradcu također trebalo nastaviti uređivati. 

Ne može poduprijeti ovaj Proračun.  

Načelnik obrazlaže višak sredstava te poreze iz prihoda, navodi da je izrada projekta ŠRZ Gaj 

u tijeku te da su sredstva za izradu dokumentacije i projekata osigurana ovim Proračunom u 

većem iznosu nego inače. Slaže se s tim da je potrebno ulagati i u uređenje staza oko crkve u 

Gradcu, ali je potrebno da s druge strane postoji interes i konkretan troškovnik. Naravno, 

ukoliko se pokaže interes, sukladno mogućnostima će se osigurati i sredstva. 

Predsjednik vijeća daje točku 1. dnevnog reda na glasovanje. 

Proračun Općine Ružić za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu i Plan 

razvojnih programa 2022.-2024. godine usvojeni su s 5 (pet) glasova „za“ i 1 (jednim) glasom 

„suzdržan“. 

 

Točka 2. 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ružić za 2022. 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. 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ružić za 2022. godinu usvojena je s 5 (pet) glasova 

„za“ i 1 (jednim) glasom „suzdržan“. 

 

 

Točka 3. 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ružić za 2022. 

godinu  
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Načelnik Dalibor Durdov ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 3. točku dnevnog reda. Nije bilo primjedbi. 

Predsjednik vijeća daje 3. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ružić za 2022. godinu 

usvojen je s 5 (pet) glasova „za“ i 1 (jednim) glasom „suzdržan“. 

 

Točka 4. 

Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ružić za 2022. 

godinu  

Načelnik Dalibor Durdov obrazlaže ovu točku dnevnog reda.  

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 4. točku dnevnog reda. Nije bilo primjedbi. 

Predsjednik vijeća daje 4. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ružić za 2022. godinu 

usvojen je s 5 (pet) glasova „za“ i 1 (jednim) glasom „suzdržan“. 

 

Točka 5. 

Socijalni program 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. 

Socijalni program Općine Ružić za 2022. godinu usvojen je s 5 (pet) glasova „za“ i 1 (jednim) 

glasom „suzdržan“. 

 

Točka 6.  

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru  na području  Općine Ružić za 2022. godinu  

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. 

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru  

na području  Općine Ružić za 2022. godinu usvojen je s 5 (pet) glasova „za“ i 1 (jednim) 

glasom „suzdržan“. 

 

Točka 7.  

Program javnih potreba u sportu na području  Općine Ružić za 2022. godinu 

Načelnik Dalibor Durdov obrazlaže ovu točku dnevnog reda.  

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 7. točku dnevnog reda. Nije bilo primjedbi. 

Predsjednik vijeća daje 7. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Program javnih potreba u sportu na području  Općine Ružić za 2022. godinu usvojen je s 5 

(pet) glasova „za“ i 1 (jednim) glasom „suzdržan“. 

 

Točka 8.  

Program javnih potreba u kulturi Općine Ružić za 2022. godinu 

Načelnik Dalibor Durdov obrazlaže ovu točku dnevnog reda.  

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 8. točku dnevnog reda. Nije bilo primjedbi. 

Predsjednik vijeća daje 8. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Program javnih potreba u kulturi  Općine Ružić za 2022. godinu usvojen je s 5 (pet) glasova 

„za“ i 1 (jednim) glasom „suzdržan“. 

 

Točka 9.  
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Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Ružić za financiranje političkih 

stranaka u 2022. godini  

Načelnik Dalibor Durdov obrazlaže ovu točku dnevnog reda.  

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 9. točku dnevnog reda.  

Vijećnik Josip Sučić ima primjedbu da u Odluci o raspoređivanju sredstava proračuna Općine 

Ružić za financiranje političkih stranaka u 2022. godini treba ispraviti u nazivu političke 

stranke u članku 3. na način da se izbriše „Loza nezavisna lista – Most“ i napiše samo „Most“. 

Načelnik odgovara da će se izvršiti korekcija Odluke. 

Predsjednik vijeća daje 9. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Ružić za financiranje političkih stranaka  

u 2022. godini usvojena je s 5 (pet) glasova „za“ i 1 (jednim) glasom „suzdržan“. 

 

Točka 10.  

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS – Stanice Šibenik  u 2022. 

godini 

Načelnik Dalibor Durdov obrazlaže ovu točku dnevnog reda.  

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 10. točku dnevnog reda. Nije bilo primjedbi. 

Predsjednik vijeća daje 10. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS – Stanice Šibenik  u 2022. godini 

usvojen je jednoglasno. 

 

Točka 11.  

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Ružić 

za 2020. godinu 

Načelnik Dalibor Durdov obrazlaže ovu točku dnevnog reda. Navodi da je Ured za reviziju 

dao bezuvjetno mišljenje što znači da je financijsko poslovanje Općine Ružić u 2020. godini 

bilo u skladu sa zakonima i propisima. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 11. točku dnevnog reda.  

Vijećnik Josip Sučić primjećuje tehničke nedostatke koji su navedeni u nalazu revizije i 

zanima koje udruge su dostavile izvještaj o utrošenim sredstvima, a koje nisu i da li i dalje te 

udruge dobivaju sredstva.  

Načelnik odgovara da je zbog izvanrednih okolnosti pandemije javni poziv za udruge u 2020. 

godini bio povučen, a udrugama u kulturi preventivno je isplaćeno po tisuću i pol kuna kako 

bi mogle opstati jer su zbog lockdowna bile bez ikakvih prihoda. Navodi da je istu stvar 

napravio i bivši načelnik koji je pred kraj mandata 2017. udrugama u kulturi isplatio po pet 

tisuća kuna bez objave javnog poziva. Udruge uglavnom prijavljuju širi spektar aktivnosti 

tako da su njihovi izdaci na kraju godine prihvatljivi u smislu kriterija financiranja. 

Predsjednik vijeća daje 11. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Ružić za 

2020. godinu usvojen je s 5 (pet) glasova „za“ i 1 (jednim) glasom „suzdržan“. 

 

Točka 12.  

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja 

komunalnom infrastrukturom u JLS na području Šibensko-kninske županije za Općinu 

Ružić 

Načelnik Dalibor Durdov obrazlaže ovu točku dnevnog reda.  

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 12. točku dnevnog reda. Nije bilo primjedbi. 

Predsjednik vijeća daje 12. točku dnevnog reda na glasovanje. 
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Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj  reviziji učinkovitosti upravljanja 

komunalnom infrastrukturom u JLS na području Šibensko-kninske županije za Općinu Ružić 

usvojen je s 5 (pet) glasova „za“ i 1 (jednim) glasom „suzdržan“. 

 

Točka 13.  

Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Ružić za 2021. godinu 

Načelnik Dalibor Durdov obrazlaže ovu točku dnevnog reda.  

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 13. točku dnevnog reda. Nije bilo primjedbi. 

Predsjednik vijeća daje 13. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Ružić za 2021. godinu usvojena je 

jednoglasno. 

 

 

Zahtjevi 

1. Privatna njega u kući Radmila Juras 

Radmila Juras moli da Općina Ružić sufinancira stavku goriva i amortizacije 

automobila medicinske sestre koja provodi zdravstvenu njegu pacijenata u kući na 

području Općine Ružić. 

Načelnik predlaže da se ovaj Zahtjev odobri sufinanciranjem u iznosu od 5.000,00 

kuna. 

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

Razno 

Načelnik Dalibor Durdov kaže da je za sve nazočne pripremljen primjerak monografije pod 

naslovom „Drniški prilog domovinskom žrtvoslovlju“, koja je izdana u nakladi Udruge 142. 

brigade HV-a, Grada Drniša te općina Ružić, Promina i Unešić.  

Načelnik ustupa vijećniku Josipu Sučiću dokumentaciju o asfaltiranju nerazvrstanih cesta 

koju je on zatražio na prethodnoj sjednici te izvještava njega i ostale vijećnike o visini 

troškova rada Dječjeg vrtića Ježići u 2021. godini. 

Načelnik najavljuje tematsku sjednicu Općinskog vijeća o Poslovnoj zoni Čavoglave te javno 

savjetovanje o Programu stambenog zbrinjavanja u stambenoj zoni Gaj u Ružiću. Moli 

vijećnike da se informiraju o tim temama kako bi mogli zauzeti odgovarajuće stavove. 

Predsjednik vijeća zaključuje rad sjednice. 

Sjednica je završena u 18:52 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 
  


