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REPUBLIKA HRVATSKA  

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA RUŽIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/21-01/3 

URBROJ: 2182/08-02-21-2 

Gradac, 14. kolovoza 2021. godine 

 

     Z A P I S N I K  

   s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić 

 

Sjednica je održana 14. kolovoza 2021. godine, u Domu kulture u Gradcu, s početkom u 

10:00 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. 

 

2. 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 predložio nadopunu Dnevnog reda točkom:  

- Prijedlog Odluke o prioritetima asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2021. godini 

Predsjednik je utvrdio da su vijećnici uz poziv dobili utvrđeni dnevni red za 2. sjednicu koji 

uz nadopunu glasi: 

 

   DNEVNI  RED 

 

- Verifikacija Zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća, 

1. Polugodišnji izvještaj  o izvršenju proračuna općine Ružić za razdoblje 1. siječnja – 

30. lipnja 2021. godine, 

2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Ružić za 2021. godinu, 

3. Prijedlog I. izmjena Plana razvojnih programa za 2021. godinu, 

4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ružić u 2021. godini, 

5. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Općine 

Ružić za 2021. godinu, 

6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Ružić za 2021. godinu, 

7. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Ružić za 2021. 

godinu, 
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8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja objekata komunalne infrastrukture u 

Općini Ružić za 2021. godinu, 

9. Prijedlog I. izmjena Socijalnog programa Općine Ružić za 2021. godinu, 

10. Prijedlog Odluke o komunalnom redu, 

11. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Ružić, 

12. Prijedlog Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje društvenih 

prostora u vlasništvu Općine Ružić, 

13. Prijedlog Odluke o promjeni naziva ulice u naselju Mirlović Polje u Općini Ružić, 

14. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članovima Općinskog vijeća Općine Ružić, 

15. Prijedlog Odluke o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće i drugim pravima 

općinskog načelnika kada dužnost obavlja profesionalno, 

16. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ružić, 

17. Prijedlog Odluke o prioritetima asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2021. godini, 

18. Zahtjevi,  

19. Razno. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Dnevni red na glasovanje. 

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu na Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice 

Općinskog vijeća Općine Ružić. 

Zapisnik s 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić je verificiran jednoglasno. 

 

Točka 1. 

Polugodišnji izvještaj  o izvršenju proračuna općine Ružić za razdoblje 1. siječnja – 30. 

lipnja 2021. godine 

Načelnik Dalibor Durdov obrazlaže točku 1. dnevnog reda.  

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

Predsjednik vijeća daje točku 1. dnevnog reda na glasovanje. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Ružić za razdoblje 1. siječnja – 30. lipnja 

2021. godine usvojen je sa 6 (šest) glasova „za“ i 2 (dva) glasa „suzdržana“. 

 

Točka 2. 

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

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

godinu. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 2. točku dnevnog reda.  

Vijećnik Josip Sučić navodi da nema ništa od predizborne kampanje, da je proračun 

devastiran, prihodi od poreza smanjeni duplo, nema nikakvih planiranih rashoda za 

gospodarstvo, za poljoprivredu, nema razvoja, nema novih projekata, vijećnika zanima kolike 

su financijske korekcije za Dječji vrtić. Ne može podržati ove Izmjene Proračuna.  

Načelnik Dalibor Durdov odgovara da se novi projekti očekuju u idućoj godini te će se kroz 

konzultacije i savjetovanje uvažiti sugestije i vijećnika i građana za izradu Proračuna za 2022. 

godinu. Načelnik podsjeća da je ovo izborna godina i godina Covid-a te da se ovim 

Izmjenama Proračuna obuhvaća ono što je realno. Što se tiče korekcija za Dječji vrtić, zadnji 

zahtjev za isplatu još nije obrađen pa iznos korekcija nije poznat.  

Predsjednik vijeća daje točku 2. dnevnog reda na glasovanje. 

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

„za“, 2 (dva) glasa „suzdržana“ i 1 (jedan) glas „protiv“. 
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Točka 3. 

I. izmjene Plana razvojnih programa za 2021. godinu 

Načelnik Dalibor Durdov 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. 

I. izmjene Plana razvojnih programa za 2021. godinu usvojene su s 5 (pet) glasova „za“, 2 

(dva) glasa „protiv“ i 1 (jedan) glas „suzdržan“. 

    

Točka 4. 

I. izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ružić u 2021. godini 

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. 

I. izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih 

u Općinskom vijeću Općine Ružić u 2021. godini usvojene su jednoglasno. 

 

Točka 5. 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Ružić za 

2021. godinu 

Načelnik Dalibor Durdov ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 

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

Predsjednik vijeća daje točku 5. dnevnog reda na glasovanje. 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Ružić za 2021. 

godinu usvojene su s 5 (pet) glasova „za“ i 3 (tri) glasa „suzdržana“. 

 

Točka 6. 

I. 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 6. točku dnevnog reda. Nije bilo primjedbi. 

Predsjednik vijeća daje 6. točku dnevnog reda na glasovanje. 

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ružić 

za 2021. godinu usvojene su sa 6 (šest) glasova „za“ i 2 (dva) glasa „suzdržana“. 

 

Točka 7. 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Ružić za 2021. godinu 

Načelnik Dalibor Durdov ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 7. točku dnevnog reda.  

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Ružić za 2021. godinu usvojene 

su s 5 (pet) glasova „za“, 1 (jedan) glas „protiv“ i 2 (dva) glasa „suzdržana“. 

. 

 

Točka 8. 

I. izmjene i dopune Programa građenja objekata komunalne infrastrukture u Općini 

Ružić za 2021. godinu 

Načelnik Dalibor Durdov ukratko 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. 



4 

 

I. izmjene i dopune Programa građenja objekata komunalne infrastrukture u Općini Ružić za 

2021. godinu usvojene su s 5 (pet) glasova „za“ i 3 (tri) glasa „suzdržana“. 

 

Točka 9. 

I. izmjene Socijalnog programa Općine Ružić za 2021. godinu  

Načelnik Dalibor Durdov 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. 

I. izmjene Socijalnog programa Općine Ružić za 2021. godinu usvojene su sa 6 (šest) glasova 

„za“ i 2 (dva) glasa „suzdržana“. 

 

Točka 10. 

Odluka o komunalnom redu  

Načelnik Dalibor Durdov obrazlaže ovu točku dnevnog reda. Navodi da je potrebno ustrojiti 

komunalno redarstvo kako bi se Odluka mogla u potpunosti provoditi. Razmatra se 

mogućnost zapošljavanja zajedničkog komunalnog redara s drugom Jedinicom lokalne 

samouprave. 

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

Predsjednik vijeća daje 10. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Odluka o komunalnom redu usvojena je sa 7 (sedam) glasova „za“ i 1 (jedan) glas 

„suzdržan“. 

 

Točka 11. 

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Ružić  

Načelnik Dalibor Durdov obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 11. točku dnevnog reda.  

Vijećnik Josip Sučić pita da li će se provoditi natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta i 

javnih površina. 

Načelnik Dalibor Durdov odgovara da će se nakon što ova Odluka stupi na snagu provesti 

natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta i natječaj za održavanje javnih površina. 

Predsjednik vijeća daje 11. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Ružić usvojena je sa 6 (šest) glasova 

„za“ i 2 (dva) glasa „suzdržana“. 

 

Točka 12. 

Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje društvenih prostora u 

vlasništvu Općine Ružić 

Načelnik Dalibor Durdov ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 12. točku dnevnog reda.  

Vijećnik Damir Prnjak smatra da bi ova Odluka mogla dovesti do svađa među udrugama te da 

bi davanjem škole u Kljacima na korištenje udruzi pčelara moglo doći od devastacije i da 

takvo korištenje prostora nije primjereno. 

Načelnik Dalibor Durdov odgovara da do toge neće doći jer pčelari kao i druge udruge mogu 

koristiti prostor za sastanke, edukaciju i slično, a ne za proizvodnju jer to nije poslovni prostor 

nego društveni prostor. 

Vijećnik Mirko Buzov smatra da bi te prostore trebalo dati udrugama na upravljanje jer su se 

udruge brinule o čistoći prostora. 

Načelnik odgovara da je Općina dužna donijeti odluku o korištenju objekata u svom 

vlasništvu, a ugovorom će se urediti obveze korisnika. 
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Vijećnik Josip Sučić smatra da bi i objekti u Mirlović Polju i Umljanovićima u koje je Općina 

ulagala trebala biti u istom rangu. 

Načelnik Dalibor Durdov odgovara da ti objekti nisu u vlasništvu Općine Ružić pa samim 

time ne mogu biti predmet ove Odluke. 

Vijećnik Josip Sučić smatra da bi se u objekt bivše škole u Otavicama trebalo dopustiti 

korištenje u privatne svrhe jer su mještani Otavica tradicionalno koristili taj prostor za 

sedmine i proslave. 

Načelnik Dalibor Durdov odgovara da to nije primjereno jer je riječ o zaštićenom kulturnom 

dobru te da se taj prostor upravo oprema za izložbeni prostor i druge kulturne sadržaje. Osim 

toga, na području Općine sukladno ovoj Odluci postoje drugi prostori koji se mogu koristiti u 

svrhu privatnih proslava i sličnih aktivnosti. 

Također vijećnik Josip Sučić postavlja pitanje volonterskih sati članova Etno udruge Petrovo 

polje odrađenih na objektu Doma kulture u Gradcu. 

Načelnik Dalibor Durdov odgovara da se ne dovodi u pitanje daljnje korištenje prostora za 

potrebe Etno udruge Petrovo Polje kao ni ostalih udruga na području Općine Ružić za njihove 

potrebe, ali pravo davanja prostora na korištenje u privatne i poslovne svrhe uz naplatu ovom 

Odlukom zadržava isključivo Općina Ružić. 

Predsjednik vijeća daje 12. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje društvenih prostora u vlasništvu 

Općine Ružić usvojena je s 5 (pet) glasova „za“ i 3 (tri) glasa „protiv“. 

 

Točka 13. 

Odluka o promjeni naziva ulice u naselju Mirlović Polje u Općini Ružić 

Načelnik Dalibor Durdov ukratko 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. 

Odluka o promjeni naziva ulice u naselju Mirlović Polje u Općini Ružić usvojena je 

jednoglasno. 

 

Točka 14. 

Odluka o visini naknade za rad članovima Općinskog vijeća Općine Ružić  

Načelnik Dalibor Durdov ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 14. točku dnevnog reda. 

Vijećnik Damir Prnjak predlaže da se obzirom na teške prilike svi vijećnici odreknu svoje 

naknade u humanitarne svrhe. 

Načelnik Dalibor Durdov odgovara da vijećnici, ukoliko svoju dužnost obavljaju odgovorno, 

imaju obveze vezane uz tu dužnost te smatra da ova naknada nije velika, a ako netko želi, 

svoju naknadu može dati u humanitarne svrhe osobno. 

Vijećnik Josip Sučić smatra da bi trebalo naknadu ukinuti u cijelosti, da se vijećnička dužnost 

obavlja volonterski. 

Predsjednik vijeća daje 14. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Odluka o visini naknade za rad članovima Općinskog vijeća Općine Ružić usvojena je s 5 

(pet) glasova „za“ i 3 (tri) glasa „protiv“. 

 

Točka 15. 

Odluka o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće i drugim pravima općinskog 

načelnika kada dužnost obavlja profesionalno 

Pročelnica Katarina Drezga ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 15. točku dnevnog reda.  

Vijećnika Josipa Sučića zanima koliko je to mjesečno povećanje u bruto iznosu.  
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Načelnik Dalibor Durdov odgovara da je Odlukom definiran način obračuna plaće načelnika i 

da su svi parametri određeni Odlukom. 

Predsjednik vijeća daje 15. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Odluka o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće i drugim pravima općinskog 

načelnika kada dužnost obavlja profesionalno usvojena je sa 5 (pet) glasova „za“ i 3 (tri) glasa 

„suzdržana“. 

 

Točka 16. 

Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ružić  

Načelnik Dalibor Durdov 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. 

Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ružić usvojena je jednoglasno. 

 

Točka 17. 

Odluka o prioritetima asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2021. godini  

Načelnik Dalibor Durdov obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 11. točku dnevnog reda. 

Vijećnik Josip Sučić daje prijedlog da se još uvrsti 35 m puta do kuće za 100 %-tnog invalida. 

Načelnik Dalibor Durdov predlaže da se ovaj prijedlog uvrsti u prioritete asfaltiranja ukoliko 

se pri izradi troškovnika procjeni da će biti dovoljno sredstava. 

Predsjednik vijeća daje 17. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Odluka o prioritetima asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2021. godini usvojena je jednoglasno. 

 

 

Zahtjevi 

1. Marko Mikelić. 

Marko Mikelić traži dovršetak uređenja puta u Mikelićima (Međine, Glavičica), traži 

rad strojem i nasipanje jalovinom. 

Načelnik Dalibor Durdov navodi da je taj put već tri puta popravljan u zadnjih 

nekoliko godina te da je nakon konzultacija s izvođačem radova na licu mjesta 

zaključeno kako je već napravljeno maksimalno što se moglo učiniti s obzirom na 

konfiguraciju terena. Stoga predlaže da se ovaj zahtjev odbije 

Predsjednik vijeća daje prijedlog na glasovanje. Prijedlog je prihvaćen sa 6 (šest) 

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

2. Nediljko Marijanović 

Nediljko Marijanović traži donaciju betona za uređenje pristupnog puta do četiri 

stambena objekta, a radove bi financirao sam. 

Načelnik Dalibor Durdov kaže da se konzultirao s vijećnicima, te predlaže da se ovaj 

zahtjev odbije jer se pristupni put za koji se traži donacija betona nalazi u ograđenom 

privatnom dvorištu. 

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

glasova „za“ i 1 (jedan) glas „suzdržan“. 

3. Mate Gabrić 

Mate Gabrić traži obnavljanje potpornog zida ceste pored njegove kuće. 

Načelnik Dalibor Durdov kaže da se izlaskom na teren utvrdilo kako cesta ugrožava 

manji dio potpornog zida, dok se većina zida nalazi dalje od ceste te nije opravdano da 

Općina ulaže u dio zida koji cesta ne ugrožava. Predlaže da se podnositelju zahtjeva 
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odobri donacija 6 m³ betona što je dostatno da se sanira potporni zid na dijelu gdje 

cesta prolazi neposredno uz privatni posjed te ga donekle ugrožava. 

Predsjednik vijeća daje prijedlog na glasovanje. Prijedlog je prihvaćen sa 6 (šest) 

glasova „za“, 1 (jedan) glas „protiv“ i 1 (jedan) glas „suzdržan“. 

4. Anđela Buzov 

Anđela Buzov traži uklanjanje stabla uz cestu jer ne može proći većim kamionom. 

Načelnik Dalibor Durdov konstatira da je cesta na tom dijelu dovoljno široka za profil 

nerazvrstane ceste te predlaže da se ovom zahtjevu udovolji na način da se odrežu 

grane i izdanci koje smetaju. 

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

5. Filip Vukušić 

Filip Vukušić traži izgradnju potpornog zida uz NC Drvenjak – Doci, predio Klačina 

gdje se cesta urušava. 

Načelnik Dalibor Durdov predlaže da se ovaj zahtjev odobri uz napomenu da postoje 

još dvije slične kritične točke na toj dionici koje također treba sanirati. Procjena na 

terenu je da se radi o zahvatu od cca 20.000 kuna te predlaže da se saniraju sve tri 

kritične točke, odjednom ili u fazama, ovisno o dostatnosti sredstava. 

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

6.  Ilija Buzov 

Ilija Buzov traži sanaciju puta za Zagradinje u Mirlović Polju donacijom 20 m³ betona 

i 20 armaturnih mreža. Na tom putu se radilo u više navrata, ali je potrebno još 

ulaganja.  

Načelnik Dalibor Durdov predlaže da se ovom zahtjevu udovolji donacijom 10 m³  

betona i 10 armaturnih mreža što bi trebalo biti dostatno da se sanira dionica na koju 

se zahtjev odnosio. 

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

 

Razno 

Vijećnik Mirko Buzov traži da se sanira draga u Mirlović Polju i da se zabrani bacanje otpada 

te da se tri lokve gdje mještani poje blago malo prošire i urede. 

Načelnik Dalibor Durdov kaže da se može odlagalište sanirati jalovinom, kao i proširiti lokve, 

ali napominje da bi takve zahtjeve trebalo donositi pismeno prije sjednice Vijeća kako bi se 

moglo izaći na teren i donijeti odluku na Vijeću na temelju uvida u situaciju na terenu. 

Vijećnik Damir Prnjak pita da li se može napraviti zid uz cestu kod kuće Paška Durdova i kod 

Dabre. 

Načelnik Dalibor Durdov odgovara da je zid kod Paška Durdova privatni zid i da je, koliko 

mu je poznato, vlasnik već započeo popravljanje zida, a zid kod Dabre će izvidjeti na terenu i 

po potrebi poslati djelatnike javnih radova da to saniraju. 

Vijećnik Damir Prnjak kaže da u Kljacima postoji problem sa stokom koja nekontrolirano 

ulazi na tuđe posjede. 

Načelnik Dalibor Durdov odgovara da su krave poznatih vlasnika u nadležnosti veterinarske 

inspekcije, a općina je odgovorna za životinje nepoznatih vlasnika. Taj problem je 

kompleksan i rješavat će se u dogovoru sa županom i Državnim inspektoratom. 

Vijećnik Josip Sučić pita načelnika zašto se nije nastavio financirati koncert duhovne glazbe u 

čast Ivana Meštrovića i na koji način je financiran GOOD FEST. Što je sa sredstvima za 

Udruge, zašto rezultati natječaja nisu objavljeni? 

Načelnik Dalibor Durdov odgovara da je GOOD FEST i Festival klapa financiran temeljem 

njegove Odluke, odnosno temeljem sporazuma sa Turističkom zajednicom Grada Drniša. 

Dakle, nije se financirala privatna osoba ili udruga, nego su sredstva dodijeljena organizatoru 

Turističkoj zajednici Grada Drniša. Što se tiče koncerta duhovne glazbe, taj događaj 
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financiraju Muzeji Ivana Meštrovića, a gospodin Hrid Matić je tražio da ga se podupre na 

financijski nedefiniran način što nama kao općini nije prihvatljivo. Za jesen je dogovoren 

sastanak sa svim zainteresiranim dionicima s područja kulture na kojem će se definirati 

potrebe u kulturi za iduću godinu i način na koji će se to financirati. Načelnik smatra da će tu 

svoje mjesto naći i Hrid Matić sa svojim programom kao Ecija Ojdanić, odnosno GOOD 

FEST i drugi  kulturni sadržaji. 

Javni poziv za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 

udruge na području Općine Ružić za 2021. godinu je završen, Povjerenstvo je upravo donijelo 

svoj prijedlog i Odluka o korištenju sredstava će se uskoro objaviti. 

Nije bilo više pitanja. 

Predsjednik vijeća zaključuje rad sjednice. 

Sjednica je završena u 11:30 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 
  


