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REPUBLIKA HRVATSKA  

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA RUŽIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/20-01/5 

URBROJ: 2182/08-02-20-2 

Gradac, 12. prosinca 2020.g. 

 

 

     Z A P I S N I K  

   s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić 

 

Sjednica je održana 12. prosinca 2020. godine, u Domu kulture u Gradcu, s početkom u 18:00 

sati. 

 

 Nazočni vijećnici: 

Ante Duran, Petar Šaran, Hrvoje Sučić, Mijo Bojčić, Tomislav Vuletić (putem video 

veze), Ana Strunje, Milan Buzov, Mirko Bikić, Josip Sučić i Sandra Goreta. 

Odsutni: Damir Prnjak 

 Ostali  nazočni: 

- Načelnik Općine Ružić Ante Pijuk, putem video veze, 

- Zamjenik općinskog načelnika Dalibor Durdov, 

- Katarina Drezga 

- Zapisničar:  

Katarina Drezga. 

 

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

Duran. 

Utvrđeno je da je na sjednici nazočno deset (10) vijećnika te da postoji kvorum. 

Predsjednik je zatražio nadopunu Dnevnog reda i to: 

1. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – 

Stanice Šibenik za 2021. godinu. 

Predsjednik je utvrdio da su vijećnici uz poziv dobili utvrđeni dnevni red za 19. sjednicu koji 

nakon nadopune glasi: 

 

     DNEVNI  RED 

 

- Verifikacija zapisnika s 18. sjednice Općinskog vijeća, 

1. Prijedlog Proračuna Općine Ružić za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. 

godinu i Plana razvojnih programa Općine Ružić 2021.-2023. godine, 

2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Ružić za 2021. godinu,  

3. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Ružić u 2021. 

godini, 

4. Prijedlog Programa građenja objekata komunalne infrastrukture Općine Ružić u 2021. 

godini, 

5. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Ružić za 2021. godinu, 
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6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Ružić za 2021. godinu, 

7. Prijedlog Socijalnog programa Općine Ružić u 2021. godini, 

8. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

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

9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Ružić u 2021. godini, 

10. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ružić za 2020. godinu 

11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Općine Ružić za 

2020. godinu  

12. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata  komunalne infrastrukture 

na području općine Ružić za 2020. godinu 

13. Prijedlog II. Izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Ružić za 2020. godinu 

14. Prijedlog II. Izmjena Programa javnih potreba u športu Općine Ružić za 2020. godinu 

15. Prijedlog II. izmjena Socijalnog programa Općine Ružić za 2020. godinu 

16. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Ružić za 2020. godinu 

17. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ružić za 2020. godinu, 

18. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija 

Općine Ružić i Plana zaštite od požara Općine Ružić, 

19. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 

spašavanja – Stanice Šibenik za 2021. godinu, 

20. Zahtjevi,  

21. Razno. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Dnevni red na glasovanje. 

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu na Zapisnik s 18. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Ružić. 

Vijećnik Josip Sučić se javlja za riječ. Smatra da je Vijeće trebalo izmijeniti Poslovnik da bi 

online sjednica bila statutarna, da se ne može na taj način održavati sjednica bez izmjene 

Poslovnika. 

Zamjenik načelnika Dalibor Durdov odgovara da sjednica nije online, nego samo načelnik i 

jedan vijećnik prisustvuju sjednici putem video veze, a po preporukama Stožera sjednice je 

poželjno održavati online. Ukoliko bude potrebno, tražit će se mišljenje Ministarstva uprave. 

Vijećnik Josip Sučić ima primjedbu na Zapisnik s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Ružić. Smatra da iz Zapisnika nije jasno da je predsjednik vijeća odbio mogućnost 

pojedinačnog glasovanja i da je zato dio vijećnika napustio sjednicu. 

Preslušavanjem tonskog zapisa i provjerom Zapisnika utvrđeno je da je Zapisnik s 18. 

sjednice korektno interpretirao tijek događaja. 

Vijećnik Milan Buzov ima pitanje u vezi 10. točke Dnevnog reda 18. sjednice, gdje se dala 

suglasnost načelniku za potpisivanje Ugovora s Gradom Drnišom i Dječjim vrtićem Drniš o 

ostvarivanju predškolskog odgoja na području Općine Ružić bez da se definirao točan iznos 

koji će Općina Ružić plaćati. 

Načelnik Ante Pijuk odgovara da iznos ne može biti naveden jer je Ugovorom ugovoreno da 

će Općina Ružić financirati stvarno nastale troškove koji su varijabilni. 

Zapisnik s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić je verificiran sa 8 glasova „za“ i 2 

glasa „suzdržana“. 
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Točka 1. 

Prijedlog Proračuna Općine Ružić za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. 

godinu i Plana razvojnih programa Općine Ružić 2021.-2023. godine  

Načelnik Ante Pijuk obrazlaže stavke proračuna za 2021. godinu.  

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 1. točku dnevnog reda.  

Vijećnik Milan Buzov nije zadovoljan što je za Vatrogasni Dom u Kljacima predviđeno 

50.000,00 kuna općinskih sredstava i 250.000,00 kuna od Ministarstva regionalnog razvoja, 

smatra da je taj iznos trebao biti značajno veći.  

Ante Pijuk kaže da se ove godine za razliku od prethodnih godina može prijaviti samo jedan 

projekt po Javnom pozivu Ministarstva regionalnog razvoja te će kroz program Održivog 

razvoja lokalne zajednice biti prijavljena samo rekonstrukcija Vatrogasnog doma. Smatra da 

će projekt gotovo sigurno proći, a nada se da će odobreni iznos biti i veći od 250.000,00 kuna. 

Vijećnik Josip Sučić pita zašto do sada nije realiziran projekt sredstvima LAG-a Krka za 

objekte u Otavicama. Smatra da su ti objekti zanemareni. Također smatra da se porezi neće 

ostvariti kako je planirano proračunom. Zanima ga što je sa završnom ratom od Dječjeg 

vrtića. Tvrdi da nema novih projekata osim nogostupa koji bi trebale odraditi županijske 

ceste. Nema vinske staze, nema gospodarske zone, nema stambene zone i sličnih projekata te 

zbog toga ne može podržati predloženi proračun. 

Načelnik Ante Pijuk odgovara da nije istina kako se ništa ne radi za objekte u Otavicama te da 

će se uskoro raspisati poziv za dostavu ponuda. 

Što se tiče Dječjeg vrtića, uplaćena je jedna rata s minimalnom penalizacijom i priprema se 

završni zahtjev za isplatom sredstava. 

Što se tiče nogostupa u Gradcu, načelnik navodi da je istina da je to županijski projekt, ali isto 

tako je taj za projekt trebalo pripremiti cijeli niz dokumenata. Zahvaljujući trudu općinske 

vlasti upravo je dobiven procjembeni elaborat i kreće se s otkupom zemljišta od vlasnika. 

Za stambenu i gospodarsku su također napravljeni procjembeni elaborati. 

Načelnik navodi kako je to sve mogla i bivša vlast raditi, ali nije. Projekti se rade onom 

dinamikom koja je trenutno moguća. 

Vijećnik Josip Sučić se ne slaže s tim da oni nisu ništa napravili. Navodi da su uređeni su 

objekti u Otavicama, apliciran projekt Dječjeg vrtića, pribavljene razne građevinske dozvole. 

Nadalje su načelnik Ante Pijuk i vijećnik Sučić kraće vrijeme vodili raspravu o rezultatima 

bivše i aktualne općinske vlasti. 

 

Predsjednik vijeća daje točku 1. dnevnog reda na glasovanje. 

Prijedlog Proračuna Općine Ružić za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu i 

Plana razvojnih programa Općine Ružić 2021.-2023. godine usvojen je sa 7 (sedam) glasova 

„za“ i 2 (dva) glasa „suzdržana“ i 1 (jedan) glas „protiv“. 

 

Točka 2. 

Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Ružić za 2021. godinu  

Načelnik Ante Pijuk obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 2. točku dnevnog reda.  

Predsjednik vijeća daje točku 2. dnevnog reda na glasovanje. 

Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Ružić za 2021. godinu usvojen je sa 7 

(sedam) glasova „za“, 1 (jedan) glas „suzdržan“ i 2 (dva) glasa „protiv“. 

 

Točka 3. 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Ružić u 2021. godini 

Načelnik Ante Pijuk obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 3. točku dnevnog reda.  
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Predsjednik vijeća daje 3. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Ružić u 2021. godini 

usvojen je sa 7 (sedam) glasova „za“ i 3 (tri) „suzdržana“. 

    

Točka 4. 

Prijedlog Programa građenja objekata komunalne infrastrukture Općine Ružić u 2021. 

godini 

Načelnik Ante Pijuk 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. 

Prijedlog Programa građenja objekata komunalne infrastrukture Općine Ružić u 2021. godini 

usvojen je sa 7 (sedam) glasova „za“ i 3 (tri) glasa „suzdržana“. 

 

Točka 5. 

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Ružić za 2021. godinu 

Načelnik Ante Pijuk ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu na točku 5. dnevnog reda.  

Vijećnik Josip Sučić misli da je u istoj godini nemoguće napraviti projektnu dokumentaciju i 

izgraditi i opremiti igralište „Gaj“ kako je planirano. 

Načelnik Ante Pijuk kaže da je dokumentacija skoro završena tako da je realno planirati u 

ovoj godini i građenje. 

Predsjednik vijeća daje točku 5. dnevnog reda na glasovanje. 

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Ružić za 2021. godinu usvojen je sa 7 

(sedam) glasova „za“ i 3 (tri) glasa „suzdržana“. 

 

Točka 6. 

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Ružić za 2021. godinu  

Načelnik Ante Pijuk ukratko 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. 

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Ružić za 2021. godinu usvojen je sa 7 

(sedam) glasova „za“ i 3 (tri) glasa „suzdržana“. 

 

Točka 7. 

Prijedlog Socijalnog programa Općine Ružić u 2021. godini  

Načelnik Ante Pijuk ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 7. točku dnevnog reda.  

Vijećnika Milana Buzova zanima stavka za sufinanciranje prijevoza učenika, a postoji ugovor 

s „Prometom“. 

Načelnik Ante Pijuk odgovara da država sufinancira 75 % troškova prijevoza srednjoškolaca, 

a roditelji 25 % pa, ukoliko bude dovoljno sredstava, roditeljima će se financirati i taj dio. 

Predsjednik vijeća daje 7. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Prijedlog Socijalnog programa Općine Ružić u 2021. godini usvojen je sa 7 (sedam) glasova 

„za“ i 3 (tri) glasa „suzdržana“. 

 

Točka 8. 

Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru na području Općine Ružić za 2021. godinu  

Načelnik Ante Pijuk ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 

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

Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru na području Općine Ružić za 2021. godinu usvojen je sa 7 (sedam) glasova „za“ i 3 

(tri) glasa „suzdržana“. 

 

Točka 9. 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Ružić u 2021. godini 

Načelnik Ante Pijuk ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 

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

Predsjednik vijeća daje 9. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Ružić u 2021. godini usvojen je sa 7 (sedam) glasova „za“ i 3 (tri) 

glasa „suzdržana“. 

 

Točka 10. 

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ružić za 2020. godinu  

Načelnik Ante Pijuk ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 10. točku dnevnog reda.  

Vijećnik Josip Sučić pita da li je kredit podignut u ovoj godini i hoće li biti vraćen u ovoj 

godini. 

Načelnik Ante Pijuk odgovara da je kredit podignut u manjem iznosu nego je planiran i bit će 

vraćen u cijelosti do kraja ove proračunske godine. 

Predsjednik vijeća daje 10. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ružić za 2020. godinu usvojen je sa 7 

(sedam) glasova „za“ i 3 (tri) glasa „suzdržana“. 

 

Točka 11. 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Općine Ružić za 

2020. godinu  

Načelnik Ante Pijuk ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 

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

Predsjednik vijeća daje 11. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Općine Ružić za 2020. 

godinu usvojen je sa 7 (sedam) glasova „za“ i 3 (tri) glasa „suzdržana“. 

 

Točka 12. 

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata komunalne infrastrukture 

na području općine Ružić za 2020. godinu 

Načelnik Ante Pijuk ukratko 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. 

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na 

području općine Ružić za 2020. godinu usvojen je sa 7 (sedam) glasova „za“ i 3 (tri) glasa 

„suzdržana“. 

 

Točka 13. 

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Ružić za 2020. godinu  

Načelnik Ante Pijuk ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 
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Predsjednik vijeća otvara raspravu na 13. točku dnevnog reda. Nije bilo primjedbi. 

Predsjednik vijeća daje 13. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Prijedlog II. Izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Ružić za 2020. godinu usvojen je sa 7 (sedam) glasova „za“ i 3 (tri) glasa 

„suzdržana“. 

 

Točka 14. 

Prijedlog II. Izmjena Programa javnih potreba u športu Općine Ružić za 2020. godinu 

Načelnik Ante Pijuk ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 14. točku dnevnog reda. Nije bilo primjedbi. 

Predsjednik vijeća daje 14. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Prijedlog II. Izmjena Programa javnih potreba u športu Općine Ružić za 2020. godinu usvojen 

je sa 7 (sedam) glasova „za“ i 3 (tri) glasa „suzdržana“. 

 

Točka 15. 

Prijedlog II. izmjena Socijalnog programa Općine Ružić za 2020. godinu 

Načelnik Ante Pijuk ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 15. točku dnevnog reda. Nije bilo primjedbi. 

Predsjednik vijeća daje 15. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Prijedlog II. izmjena Socijalnog programa Općine Ružić za 2020. godinu usvojen je sa 7 

(sedam) glasova „za“ i 3 (tri) glasa „suzdržana“. 

 

Točka 16. 

Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Ružić za 2020. godinu 

Načelnik Ante Pijuk ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 16. točku dnevnog reda. Nije bilo primjedbi. 

Predsjednik vijeća daje 16. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Ružić za 2020. godinu usvojen 

je sa 7 (sedam) glasova „za“ i 3 (tri) glasa „suzdržana“. 

 

Točka 17. 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ružić za 2020. godinu 

Zamjenik načelnika Dalibor Durdov ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda.  

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 17. točku dnevnog reda. Nije bilo primjedbi. 

Predsjednik vijeća daje 17. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ružić za 2020. godinu usvojena je 

sa 7 (sedam) glasova „za“ i 3 (tri) glasa „suzdržana“. 

 

Točka 18. 

Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija 

Općine Ružić i Plana zaštite od požara Općine Ružić  

Zamjenik načelnika Dalibor Durdov ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda.  

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 18. točku dnevnog reda. Nije bilo primjedbi. 

Predsjednik vijeća daje 18. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine 

Ružić i Plana zaštite od požara Općine Ružić usvojen je sa 8 (osam) glasova „za“ i 2 (dva) 

glasa „suzdržana“. 

 

 

Točka 19. 
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Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 

spašavanja – Stanice Šibenik za 2021. godinu 

Zamjenik načelnika Dalibor Durdov ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda.  

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 19. točku dnevnog reda. Nije bilo primjedbi. 

Predsjednik vijeća daje 19. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 

spašavanja – Stanice Šibenik za 2021. godinu usvojen je jednoglasno, s 10 (deset) glasova 

„za“. 

 

 

Zahtjevi 

1. Privatna zdravstvena njega u kući Radmila Juras. 

Privatna zdravstvena njega u kući Radmila Juras traži sufinanciranje troška goriva i 

amortizacije automobila medicinske sestre nastalih provođenjem zdravstvene njege u 

kući na području Općine Ružić koje HZZO ne financira. 

Načelnik Ante Pijuk predlaže da se zahtjev prihvati u iznosu od 4.800,00 kuna za 

2020. godinu. 

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

 

2. Osnovna škola Antuna Mihanovića Petropoljskog Drniš 

Osnovna škola Antuna Mihanovića Petropoljskog Drniš moli potporu u financiranju 

knjižničnog fonda školske knjižnice  PŠ Gradac u iznosu od 3.000,00 kuna. 

Načelnik Ante Pijuk predlaže da se zahtjev prihvati. 

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

 

3. Nevenka Radomilović 

Nevenka Radomilović moli nasipanje pristupnog puta do stambenog objekta od Roge 

u Baljcima do kuće u Gradcu cca 300 m. 

Ante Pijuk misli da nismo u mogućnosti trenutno udovoljiti ovom zahtjevu i predlaže 

da se ovaj zahtjev ponovo razmotri na proljeće, odnosno da se sada odbije. 

Predsjednik vijeća daje prijedlog na glasovanje. Prijedlog je prihvaćen sa 9 (devet) 

glasova „za“ i 1 (jedan) „suzdržan“. 

 

4. Ante Torlak 

Ante Torlak, Kljake, traži sanaciju puta Međine-Glavičica u koji je Općina već dva 

puta ulagala sredstva, traži da se ublaži nagib na početku puta. Izvođač koji je radio na 

tom putu se očitovao da to zbog okolnosti na terenu nije izvedivo. 

Ante Pijuk misli da nismo u mogućnosti udovoljiti ovom zahtjevu i predlaže da se 

ovaj zahtjev odbije. 

Predsjednik vijeća daje prijedlog na glasovanje. Prijedlog je prihvaćen sa 7 (sedam) 

glasova „za“ i 3 (tri) „suzdržana“. 

 

5. Ante Buzov 

Ante Buzov, Mirlović Polje, Drvenjak 9, traži uređenje makadamskog puta od 

Drvenjaka do Pasaca i pilanje hrasta u Klačinama. 

Ante Pijuk kaže da su za sječu hrasta u Klačinama nadležne Hrvatske šume, koje 

orezuju ono što je u njihovoj domeni, da se tu radi o narušenim međuljudskim 

odnosima, misli da nismo u mogućnosti udovoljiti ovom zahtjevu i predlaže da se ovaj 

zahtjev odbije. 
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Predsjednik vijeća daje prijedlog na glasovanje. Prijedlog je prihvaćen sa 7 (sedam) 

glasova „za“ i 2 (dva) „suzdržana“ i 1 (jedan) protiv. 

 

6. Dalibor Durdov 

Zamjenik načelnika upozorava kako je potrebno ugradnjom odgovarajuće cijevi 

sanirati prometnicu na području od Cerja do Podstrane, prema Bogdanima u naselju 

Mirlović Polje. Napominje kako je vijećnik Milan Buzov taj problem na nekoj od 

prethodnih sjednica već izložio te da je isti vijećnik voljan donirati cijev. Durdov 

navodi da se radi o bitnoj dionici kojom svaki dan prometuje velik broj vozila te je 

uvidom na terenu potvrdio opravdanost zahtjeva. U razgovoru s izvođačem dobio je 

informativnu procjenu troškova radova u iznosu od 3.000,00 kuna.  

Ante Pijuk predlaže da se ovaj zahtjev prihvati. 

Predsjednik vijeća daje prijedlog na glasovanje. Prijedlog je prihvaćen sa 9 (devet) 

glasova „za“ i 1 (jedan) „suzdržan“. 

 

7. Mate Kalajžić, Šestanovac 

Mate Kalajžić traži pomoć u financiranju liječenja šesnaestogodišnje kćeri Matee koja 

je bolovala od maligne bolesti. 

Ante Pijuk predlaže da se ovaj zahtjev prihvati u iznosu od 800,00 kuna. 

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

 

8. Valentina Petran 

Valentina Petran, samohrana majka jedne teško bolesne djevojčice koja je 100 %-tni 

invalid i druge lakše bolesne djevojčice, traži pomoć zbog teške financijske situacije. 

Ante Pijuk predlaže da se ovaj zahtjev prihvati u iznosu od 800,00 kuna. 

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

 

9. Udruga Kap solidarnost iz Požege 

Udruga za kreativni rad i pomoć socijalno potrebitim osobama Kap solidarnosti traži 

donaciju sredstava za kupovinu kombiniranog štednjaka za obitelj Marić koja ima 

troje malodobne djece i živi u teškoj materijalnoj i financijskoj situaciji. 

Ante Pijuk predlaže da se ovaj zahtjev prihvati u iznosu od 300,00 kuna. 

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

 

10. Vijećnik Milan Buzov  

Vijećnik Milan Buzov traži sanaciju makadamskog puta Čavoglave  - Mirlović Polje. 

Ante Pijuk kaže da će se detaljno obići teren i vidjeti što će napraviti u vezi s tim 

putem. 

 

 

Razno 

 

Vijećnik Josip Sučić pita da li je podnesen Zahtjev za konačnu uplatu za Dječji vrtić Ježići. 

Načelnik Ante Pijuk navodi da je Uporabna dozvola pravomoćna i vlasništvo je preneseno na 

Općinu Ružić i da se sada može pristupiti završnom zahtjevu. 

Vijećnik Milan Buzov postavlja pitanje u svezi Vodovoda Drvenjak navodeći kako će prije 

doći na red Vodovod Baljci – Gradac nego Drvenjak koji je već godinama na čekanju.  

Načelnik Ante Pijuk navodi da je realizacija Vodovoda Drvenjak prolongirana zbog 

proceduralne greške poduzeća Rad d.o.o. Drniš. 
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Nije bilo više pitanja. 

Predsjednik vijeća zaključuje rad sjednice. 

Sjednica je završena u 19:19 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 
 

 

  


