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REPUBLIKA HRVATSKA  

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA RUŽIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 024-02/22-01/3 

URBROJ: 2182-8-02-22-2 

Gradac, 11. lipnja 2022. godine 

 

     Z A P I S N I K  

   sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić 

 

Sjednica je održana 11. lipnja 2022. godine, u Vijećnici Općine Ružić u Gradcu, s početkom u 

20:00 sati. 

 Nazočni vijećnici: 

Ante Duran, Ana Strunje, Petar Šaran, Željko Bikić, Hrvoje Sučić, Josip Sučić i Damir 

Prnjak. 

Odsutni: Ivica Mikelić i Tatjana Buzov.  

 Ostali  nazočni: 

- Načelnik Općine Ružić Dalibor Durdov, 

- Katarina Drezga, pročelnica JUO Općine Ružić 

- Zapisničar:  

Katarina Drezga. 

 

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

Duran. 

Utvrđeno je da je na sjednici nazočno sedam (7) vijećnika te da postoji kvorum. 

Predsjednik vijeća predlaže izmjene i dopune Dnevnog reda na način: 

- povlači se točka 13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti načelniku Općine 

Ružić za potpisivanje Aneksa 2. ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim 

površinama s Hrvatskim Telekomom d.d. broj T442-808/2015, jer načelnik prije 

potpisivanja želi dodatno provjeriti pojedine stavke ugovora vezano da dužinu TK 

infrastrukture i pripadajuće novčane iznose; 

- povlači se točka 14. Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj javne 

vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Ružić jer je riječ o aktu koji sukladno 

zakonu donosi skupština trgovačkog društva, a ne predstavničko tijelo; 

- dodaje se točka - Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku za 

sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Ružić sa 

Djelom d.o.o. 

 

     

DNEVNI  RED 

 

- Verifikacija Zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća, 

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ružić za 2021. godinu,  

2. Godišnji izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture Općine Ružić za 2021. godinu,  
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3. Godišnji izvještaj o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 

Ružić za 2021. godinu,   

4. Godišnji izvještaj o izvršenju programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Ružić za 2021. godinu, 

5. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Ružić za 2021. godinu, 

6. Godišnje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS 
– Stanice Šibenik  u 2021. godini, 

7. Godišnji izvještaj o izvršenju programa socijalnih potreba Općine Ružić za 2021. 

godinu, 

8. Godišnji izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u sportu Općine Ružić za 2021. 

godinu, 

9. Godišnji izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Ružić za 2021. 

godinu, 

10. Godišnje izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ružić 

za 2021. godinu, 

11. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika Općine Ružić za 

razdoblje od 01.07.2021. do 31.12.2021. godine, 

12. Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Ružić, 

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku za sklapanje ugovora o 

zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Ružić sa Djelom d.o.o., 

14. Zahtjevi, 

15. Razno. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Dnevni red sa izmjenama i dopunama na glasovanje. 

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu na Zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Ružić. 

Zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić je verificiran jednoglasno. 

 

Točka 1. 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ružić za 2021. godinu  

Načelnik Dalibor Durdov obrazlaže Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ružić za 

2021. godinu. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 1. točku dnevnog reda. Nije bilo rasprave. 

Predsjednik vijeća daje točku 1. dnevnog reda na glasovanje. 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ružić za 2021. godinu usvojen je 

jednoglasno. 

 

Točka 2. 

Godišnji izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture 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 rasprave. 

Predsjednik vijeća daje 2. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Godišnji izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

Općine Ružić za 2021. godinu je usvojen jednoglasno. 

 

Točka 3. 

Godišnji izvještaj o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 

Ružić za 2021. 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 rasprave. 

Predsjednik vijeća daje 3. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Godišnji izvještaj o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Ružić za 

2021. godinu je usvojen jednoglasno. 

 

Točka 4. 

Godišnji izvještaj o izvršenju programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Ružić za 2021. godinu 

Načelnik Dalibor Durdov obrazlaže ovu točku dnevnog reda.  

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

Predsjednik vijeća daje 4. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Godišnji izvještaj o izvršenju programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Ružić za 2021. godinu usvojen 

je jednoglasno. 

 

Točka 5. 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Ružić za 2021. godinu  

Načelnik Dalibor Durdov ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda.  

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

Predsjednik vijeća daje 5. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Ružić za 2021. godinu usvojena je 

jednoglasno. 

 

Točka 6.  

Godišnje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS 

– Stanice Šibenik  u 2021. godini  

Načelnik Dalibor Durdov obrazlaže ovu točku dnevnog reda.  

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

Predsjednik vijeća daje 6. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Godišnje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS – 

Stanice Šibenik  u 2021. godini usvojeno je jednoglasno. 

 

Točka 7.  

Godišnji izvještaj o izvršenju programa socijalnih potreba Općine Ružić za 2021. godinu 

Načelnik Dalibor Durdov obrazlaže ovu točku dnevnog reda.  

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

Predsjednik vijeća daje 7. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Godišnji izvještaj o izvršenju programa socijalnih potreba Općine Ružić za 2021. godinu 

usvojen je jednoglasno. 

 

Točka 8.  

Godišnji izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u sportu Općine Ružić za 2021. 

godinu  

Načelnik Dalibor Durdov obrazlaže ovu točku dnevnog reda.  

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

Predsjednik vijeća daje 8. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Godišnji izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u sportu Općine Ružić za 2021. godinu 

usvojen je jednoglasno. 
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Točka 9.  

Godišnji izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Ružić za 2021. 

godinu  

Načelnik Dalibor Durdov obrazlaže ovu točku dnevnog reda.  

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 9. točku dnevnog reda. Nije bilo rasprave. 

Predsjednik vijeća daje 9. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Godišnji izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Ružić za 2021. 

godinu usvojen je jednoglasno. 

 

Točka 10.  

Godišnje izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ružić za 

2021. godinu  

Načelnik Dalibor Durdov obrazlaže ovu točku dnevnog reda.  

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

Predsjednik vijeća daje 10. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Godišnje izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ružić za 2021. 

godinu usvojeno je jednoglasno. 

 

Točka 11.  

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika Općine Ružić za 

razdoblje od 01.07.2021. do 31.12.2021. godine  

Načelnik Dalibor Durdov obrazlaže svoje Izvješće o radu za razdoblje 01.07.2021. do 

31.12.2021. godine  

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 11. točku dnevnog reda. Nije bilo rasprave. 

Predsjednik vijeća daje 11. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika Općine Ružić za razdoblje 

od 01.07.2021. do 31.12.2021. godine usvojen je jednoglasno. 

 

Točka 12.  

Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Ružić  

Načelnik Dalibor Durdov obrazlaže ovu točku dnevnog reda.  

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

Predsjednik vijeća daje 12. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Ružić usvojen je jednoglasno. 

 

Točka 13.  

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku za sklapanje ugovora o 

zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Ružić sa Djelom d.o.o. 

Načelnik Dalibor Durdov ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda.  

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

Predsjednik vijeća daje 13. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog 

prostora u vlasništvu Općine Ružić sa Djelom d.o.o. usvojena je jednoglasno. 

 

 

Zahtjevi 

1. Božo Džaleta – zamolba za nasipanje pristupnog puta 

Božo Džaleta, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata iz Baljaka, traži nasipanje 

pristupnog puta u naselju Baljci, do adrese U polju 23, ukupne dužine oko 500 metara. 

Načelnik predlaže da se ovaj Zahtjev odobri. 
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Predsjednik vijeća daje prijedlog na glasovanje. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 

2. Nedjeljko Radomilović – zamolba za nasipanje pristupnog puta 

Nedjeljko Raomilović, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, traži nasipanje 

pristupnog puta od Baljaka do njegove kuće na adresi Radomilovići 4 u K.O. Gradac, 

ukupne dužine oko 350 metara. 

Načelnik predlaže da se ovaj Zahtjev odobri. 

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

3. Petar Šaran – zahtjev za donaciju jalovine za nerazvrstanu cestu 

Petar Šaran traži cca 60 tona jalovine za sanaciju puta u naselju Čavoglave, zaseok 

Pauci, kako bi s omogućilo bolje prometovanje, prije svega komunalnoj vozila 

Gradske čistoće Drniš kroz taj zaselak. Mještani će sami ugraditi materijal na cestu. 

Načelnik predlaže da se ovaj Zahtjev odobri. 

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

 

Razno 

Načelnik navodi kako je vezano za aneks ugovora o pravu služnosti s Hrvatskim telekomom 

već duže vrijeme u kontaktu s odvjetničkim društvom Jajaš&Vukelić iz Rijeke koje je 

zastupalo veliki broj gradova i općina u sporovima s HT-om po pitanju naknade za pravo 

puta. Prema tvrdnjama odvjetničkog ureda, realizacijom takvog ugovora Općina bi ostvarila 

znatno veću godišnju naknadu nego što trenutno ostvaruje s osnova prava služnosti. Kada se 

detaljnije upozna sa svim aspektima i odvagne sve pozitivne i negativne strane takvog 

postupka, izvijestit će Vijeće te eventualno zatražiti suglasnost za angažiranje odvjetničkog 

društva. 

Također, najavljuje Izmjene i dopune Prostornoga plana Općine Ružić napominjući kako je 

prije toga potrebno rebalansom proračuna povećati sredstva za izradu Izmjena i dopuna jer po 

ponudama koje su pristigle na Poziv za podnošenje ponuda, proračunom predviđen iznos nije 

dostatan. Načelnik upoznaje vijećnike s razlozima za izradu Izmjena i dopuna PPUO Ružić 

među kojima su zahtjevi za proširenje građevinskih zona, zahtjevi za uvrštenja zona za 

proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, brisanje Gospodarske zone Čavoglave, uvrštenje 

nove dionice županijske ceste Ružić-Otavice, zahtjev za uvrštenje novog groblja u 

Čavoglavama, korekcija krivo ucrtane ŠRZ Gornji Moseć, usklađenje s Zakonom i planovima 

višeg ranga.   

Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo rasprave. 

 

Predsjednik vijeća zaključuje rad sjednice. 

Sjednica je završena u 20:29 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 
  

 

  


