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REPUBLIKA HRVATSKA  

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA RUŽIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/21-01/1 

URBROJ: 2182/08-02-21-2 

Gradac, 12. ožujka 2021. godine 

 

     Z A P I S N I K  

   s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić 

 

Sjednica je održana 12. ožujka 2021. godine, u Domu kulture u Gradcu, s početkom u 19:00 

sati. 

 Nazočni vijećnici: 

Ante Duran, Petar Šaran, Hrvoje Sučić, Mijo Bojčić, Tomislav Vuletić, Ana Strunje, 

Milan Buzov, Mirko Bikić, Josip Sučić i Damir Prnjak. 

Odsutni: Sandra Goreta  

 Ostali  nazočni: 

- Načelnik Općine Ružić Ante Pijuk, 

- Zamjenik općinskog načelnika Dalibor Durdov, 

- Katarina Drezga 

- Zapisničar:  

Katarina Drezga. 

 

20. 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 utvrdio da su vijećnici uz poziv dobili utvrđeni dnevni red za 20. sjednicu koji 

glasi: 

 

   DNEVNI  RED 

 

- Verifikacija Zapisnika s 19. sjednice Općinskog vijeća, 

1. Godišnji izvještaj  o izvršenju proračuna općine Ružić za 2020. godinu, 

2. Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture Općine Ružić za 

2020. godinu, 

3. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Ružić za 

2020. godinu, 

4. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Ružić za 2020. godinu, 

5. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu Općine Ružić u 2020. godini, 

6. Izvješće o izvršenju programa utroška  naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru na području općine Ružić za 2020. godinu, 

7.  Izvješće o izvršenju Socijalnog programa Općine Ružić u 2020. godini, 

8. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba za obavljanje poslova HGSS - Stanice 

Šibenik u 2020. godini, 

9.  Prijedlog Odluke o rasporedu rezultata Općine Ružić iz 2020. godine, 
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10. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ružić za 2020. godinu, 

11.  Statut Općine Ružić, 

12. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Ružić, 

13. Zahtjevi,  

14. Razno. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Dnevni red na glasovanje. 

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu na Zapisnik s 19. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Ružić. 

Zapisnik s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić je verificiran jednoglasno. 

 

Točka 1. 

Godišnji izvještaj  o izvršenju proračuna općine Ružić za 2020. godinu  

Načelnik Ante Pijuk obrazlaže točku 1. dnevnog reda.  

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 1. točku dnevnog reda.  

Vijećniku Josipu Sučiću zanima kako je 2020. godina završila s obvezama većima od stanja 

na računu od nekih 300.000,00 kuna, a prije četiri godine na kraju njegovog mandata je ostalo 

oko 1.800.000,00 kuna. Smatra da se asfaltiralo gdje nije bilo potrebno, da su ukidanjem 

prijevoza za đake prijevoznika „Puće“ zakinuti đaci u Mirlović Polju i Čavoglavama, smatra 

da se nije ulagalo dovoljno u području sporta i kulture, pita zašto nisu postavljene klupčice u 

Otavicama, zašto nisu krenuli radovi na bivšoj osnovnoj školi u Otavicama, smatra da se nije 

ništa uložilo u tematski put u Ružiću te u šumske protupožarne putove.  

Načelnik Ante Pijuk navodi da vijećnik svjesno i manipulativno knjigovodstveno stanje 

prikazuje kao manjak, a zna da se radi o kašnjenju isplata troškova za projekt „Zaželi“ i za 

izgradnju Dječjeg vrtića u Gradcu koji su podmireni iz općinskog proračuna, a nisu još 

refundirani. Klupčice se ugrađuju, a prednost pred tematskom stazom je, naravno, imala 

izgradnja Dječjeg vrtića. Ističe da je trenutno 2.500.000,00 kuna općinskih sredstava vezano 

uz Dječji vrtić. Ističe da su se u teškoj 2020. godini uz Dječji vrtić izvršili i radovi na Domu u 

Umljanovićima kao i asfaltiranje vrijednosti preko 800.000,00 kuna.  

 

Predsjednik vijeća daje točku 1. dnevnog reda na glasovanje. 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Ružić za 2020. godinu usvojen je sa 6 (šest) 

glasova „za“ i 4 (četiri) glasa „suzdržana“. 

 

Točka 2. 

Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture Općine Ružić za 

2020. 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. 

Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture Općine Ružić za 2020. 

godinu usvojeno je s 8 (osam) glasova „za“, i 2 (dva) glasa „suzdržana“. 

 

Točka 3. 

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Ružić za 

2020. godinu  

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. 

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Ružić za 2020. 

godinu usvojeno je jednoglasno. 

    

Točka 4. 

Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Ružić za 2020. godinu 

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. 

Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Ružić za 2020. godinu 

usvojeno je jednoglasno. 

 

Točka 5. 

Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu Općine Ružić u 2020. godini 

Načelnik Ante Pijuk ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 

Vijećnik Milan Buzov napominje da se trebalo sportskim udrugama dodijeliti bar minimalan 

iznos za pokrivanje knjigovodstvenih usluga u 2020. godini. 

Načelnik Ante Pijuk se slaže s tim komentarom. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu na točku 5. dnevnog reda.  

Predsjednik vijeća daje točku 5. dnevnog reda na glasovanje. 

Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu Općine Ružić u 2020. godini usvojeno 

je jednoglasno. 

 

Točka 6. 

Izvješće o izvršenju programa utroška  naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru na području općine Ružić za 2020. 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. 

Izvješće o izvršenju programa utroška  naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru na području općine Ružić za 2020. godinu usvojeno je jednoglasno. 

 

Točka 7. 

Izvješće o izvršenju Socijalnog programa Općine Ružić u 2020. godini  

Načelnik Ante Pijuk ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 7. točku dnevnog reda.  

Izvješće o izvršenju Socijalnog programa Općine Ružić u 2020. godini usvojeno je 

jednoglasno. 

 

Točka 8. 

Izvješće o izvršenju programa javnih potreba za obavljanje poslova HGSS - Stanice 

Šibenik u 2020. godini  

Načelnik Ante Pijuk 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. 

Izvješće o izvršenju programa javnih potreba za obavljanje poslova HGSS - Stanice Šibenik u 

2020. godini usvojeno je jednoglasno. 

 

Točka 9. 

Prijedlog Odluke o rasporedu rezultata Općine Ružić iz 2020. godine  
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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 rasporedu rezultata Općine Ružić iz 2020. godine usvojen je jednoglasno. 

 

Točka 10. 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ružić za 2020. godinu  

Zamjenik načelnika Dalibor Durdov ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu na 10. točku dnevnog reda.  

Predsjednik vijeća daje 10. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ružić za 2020. godinu usvojeno je 

jednoglasno. 

 

Točka 11. 

Statut Općine Ružić  

Pročelnica Katarina Drezga ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda, navodi da se radi o 

usklađenju Statuta s izmjenama u Zakonu. 

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

Predsjednik vijeća daje 11. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Statut Općine Ružić usvojen je jednoglasno. 

 

Točka 12. 

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Ružić  

Pročelnica Katarina Drezga 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. 

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Ružić usvojen je jednoglasno. 

 

Zahtjevi 

1. Ana Duga. 

Ana Duga, majka dviju bolesnih djevojčica, Doris Duga i Melani Živko, zbog 

troškova lijekova i troškova odlazaka na kontrole i terapije traži financijsku pomoć. 

Načelnik Ante Pijuk predlaže da se ovom zahtjevu udovolji donacijom iznosa od 

500,00 kuna. 

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

2. Branko Milanković 

Branko Milanković traži uređenje pristupnog puta u Baljcima, čišćenje bagerom te 

nasipanje jalovinom, dionica od Džalete, skretanje od asfaltnog puta do njegove kuće 

u dužini od 550 metara. 

Načelnik Ante Pijuk predlaže da se zahtjev odbije jer Općina Ružić trenutno nije u 

mogućnosti udovoljiti ovom Zahtjevu. 

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

3. Ive Baković 

Ive Baković traži nasipanje puta u naselju Otavice, od asfaltiranog puta do njegove 

kuće u dužini od 30 metara. 

Ante Pijuk predlaže da se po ovom zahtjevu odobri 5 sati rada strojem i dovoz i 

nasipanje 30 tona jalovine. 

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

4. Udruga veterana 4. gardijske brigade 
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Udruga veterana 4. gardijske brigade traži financijsku donaciju za nesmetan rad 

tijekom 2021. godine. 

Ante Pijuk misli predlaže da se po ovom zahtjevu odobri isplata u iznosu od 1.000,00 

kuna. 

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

5. Udruga branitelja samostalne satnije Mirlović Polje Vukovi sa Svilaje 

Udruga branitelja samostalne satnije Mirlović Polje Vukovi sa Svilaje traži da se Ulicu 

Ivčevići Mali Pod u naselju Mirlović Polje preimenuje u Ulicu hrvatskog viteza Marka 

Stankovića. Naime, trenutno u toj ulici nema ni jednog prijavljenog prebivališta, a u 

toj ulici se nalazi obiteljska kuća poginulog Marka Stankovića. Ovu inicijativu 

podržava obitelj poginulog Marka Stankovića. 

Načelnik Ante Pijuk predlaže da se ovom zahtjevu udovolji na način da se traži 

pismena suglasnost obitelji i provede savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, 

sukladno Zakonu, provede procedura izmjene naziva ulice. 

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

6. Dobrovoljno vatrogasno društvo „Drniš“ 

Dobrovoljno vatrogasno društvo „Drniš“ traži donaciju sredstava za izradu 

monografije DVD-a Drniš „Vatrogasci Drniš 1951-2021“. 

Ante Pijuk predlaže da se po ovom zahtjevu odobri donacija iznosa od 500,00 kuna. 

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

 

Razno 

Vijećnik Milan Buzov postavlja pitanje o radu Hrvatskih voda na području Općine Ružić. 

Smatra da ne održavaju dobro sve što je u njihovoj nadležnosti, misli da je trebalo obavijestiti 

vijećnike prije njihovog dolaska da ih se uputi na sve lokacije. 

Načelnik Ante Pijuk navodi da oni imaju sve kanale i izvorišta po svim naseljima u Općini 

koje im je pripremio zamjenik načelnika. 

Vodna naknada se uvela tek pod prijetnjom kazne, dakle odgađala se koliko je bilo moguće. 

 

Vijećnik Damir Prnjak pita je li moguće na određeno vrijeme ustupiti trenutno prazan stan uz 

školu u Kljacima na korištenje samohranoj majci s četvero djece s područja Kljaka. 

Ante Pijuk odgovara da se treba vidjeti zakonski način na koji je to moguće učiniti. 

 

Josip Sučić bi volio vidjeti prepisku s Hrvatskim vodama, kako im je dana baza podataka, 

nalaze li se tu samo stambeni ili i gospodarski objekti. 

Ante Pijuk odgovara da se radi o bazi koju Općina Ružić koristi za obračun komunalne 

naknade. 

 

Nije bilo više pitanja. 

Predsjednik vijeća zaključuje rad sjednice. 

Sjednica je završena u 19:47 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 
  


