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1. OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 

 Na temelju članka 25. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 07/21), 

Općinsko vijeće Općine Ružić na 8. sjednici od 14. listopada 2022. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika Općine Ružić 

za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine 

 

1. Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Ružić za razdoblje od 01.01.2022. do 

30.06.2022. godine, 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasilu Općine 

Ružić“. 

 

KLASA: 024-01/22-01/3 

URBROJ: 2182-8-02-22-2 

Gradac, 14. listopada 2022. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RUŽIĆ 

      PREDSJEDNIK 

Ante Duran, v.r. 

 

 

____________________ 

 

 

 

Na temelju članka 35b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20) i 

članka 44. stavka 1. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 07/21), načelnik 

Općine Ružić podnosi Općinskom vijeću 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE 

o radu načelnika Općine Ružić za razdoblje od 01. 01. 2022. do 30. 06. 2022. godine 

 

Odredbom članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst,  123/17, 98/19 i 144/20) 

propisano je da općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća 

o svom radu predstavničkom tijelu sukladno odredbama statuta jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) 

samouprave.  

Odredbom članka 44. stavak 1. Statuta Općine Ružić određeno je da općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 

polugodišnja izvješća o svom radu Općinskom vijeću, za razdoblje siječanj-lipanj te za razdoblje srpanj-prosinac. 

 

I. POPIS AKATA NAČELNIKA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU 

• Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području 

Općine Ružić u 2022. godini 

 

II. POPIS AKATA OPĆINSKOG VIJEĆA PO PRIJEDLOGU NAČELNIKA  

U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU 

• Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ružić za 2021. godinu,  

• Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Ružić za razdoblje od 2022. do 2025. 

godine,  

• Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje, 

• Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Ružić, 

• Odluka o kriterijima za određivanje visine zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Općine Ružić, 

• Zaključak o budućem statusu Gospodarske zone Čavoglave u Prostornom planu uređenja Općine Ružić. 

• Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ružić za 2021. godinu, 
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• Godišnji izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Ružić 

za 2021. godinu, 

• Godišnji izvještaj o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Ružić za 2021. 

godinu, 

• Godišnji izvještaj o izvršenju programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

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

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

• Godišnje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS - Stanice Šibenik 

u 2021. godini, 

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

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

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

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

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

01.07.2021. do 31.12.2021. godine, 

• Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Ružić, 

• Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u 

vlasništvu Općine Ružić sa Djelom d.o.o., 

 

III. POPIS POSTUPAKA JAVNE NABAVE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU 

U izvještajnom razdoblju nije bilo provedbe postupaka javne nabave 

 

IV. POPIS POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU 

U izvještajnom razdoblju nije bilo provedbe postupaka jednostavne nabave 

 

V. POPIS POTPISANIH UGOVORA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU 

 

1. UGOVORI S PRAVNIM OSOBAMA 

a) Ugovor o međusobnoj suradnji, Radio postaja Drniš d.o.o. – vrijednost ugovora: 10.000,00 kuna, 

b) Dodatak ugovoru o obavljanju stručnog nadzora nad izvođenjem radova II. faze rekonstrukcije 

Vatrogasnog doma, Ultima inženjering d.o.o. – vrijednost ugovora: 23.450,00 kuna, – vrijednost 

ugovora: 3.125,00 kuna, 

c) Ugovor o financiranju Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Šibenik, – vrijednost ugovora: 

15.000,00 kuna, 

d) Ugovor o provedbi usluga zbrinjavanja napuštenih životinja i uklanjanja uginulih životinja na 

području Općine Ružić, AS-EKO d.o.o. – vrijednost ugovora: 7.500,00 kuna, 

e) Dodatak ugovoru II. faza rekonstrukcije Vatrogasnog doma, Pavela trade d.o.o. – vrijednost 

ugovora: 23.450,00 kuna, 

f) Ugovor o financiranju - I. faza modernizacije javne rasvjete Općine Ružić, Ministarstvo regionalnog 

razvoja i fondova Europske unije – vrijednost ugovora: 280.000,00 kuna 

g) Ugovor 37/2022 o izvedbi predstave „Čudo“, Kazalište Moruzgva – vrijednost ugovora: 8.000,00 

kuna 

h) Ugovor o dodjeli financijskih sredstava Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Ružić za 2022. godinu, 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Ružić – vrijednost ugovora: 95.000,00 kuna 

i) Ugovor o zakupu poslovnog prostora, Djelo d.o.o. – vrijednost ugovora 9.000,00 kuna mjesečno; 

108.000,00 kuna godišnje 

 

2. UGOVORI S FIZIČKIM OSOBAMA 

U izvještajnom razdoblju potpisano je 10 Ugovora o privremenom korištenju društvenog prostora u 

vlasništvu Općine Ružić s fizičkim osobama. 

 

3. UGOVORI S UDRUGAMA 

U izvještajnom razdoblju nisu potpisivani ugovori s udrugama, osim s HGSS-om, što je navedeno pod 

prethodnom točkom Izvješća. 

 

VI. POPIS SPONZORSTAVA I DONACIJA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU 

Osim korisnika iz točke V., I. ovog Izvješća, u izvještajnom razdoblju realizirana sa su sponzorstva i 

donacije prema slijedećim pravnim i fizičkim osobama: 

a) Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš – donacije za maturalnu večer – 2.000,00 kn, 

b) Turistička zajednica Grada Drniša – Susret klapa Drniš – 1.000,00 kn, 
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c) Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš – putovanja učenika na „Inovation days“ u Zagreb – 1.000,00 

kn. 

 

VII. TROŠAK REPREZENTACIJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU 

U izvještajnom razdoblju sa stavke reprezentacije utrošeno je ukupno 1.550,71 kn, po stavkama kako 

slijedi: 

a) Piće i potrošni materijal za Kulturni centar Otavice – Noć muzeja 2022., račun Djelo d.o.o.: 210,49 

kn, 

b) Piće i potrošni materijal za Kulturni centar Otavice – Tematska sjednica Općinskog vijeća: račun 

Djelo d.o.o. 258,00 kn, 

c) Troškovi intervencije višednevnog požara na Svilaji (hrana i piće za vatrogasce izvan Općine 

Ružić) – DVD Ružić, račun Kljaci commerce d.o.o.: 1.082,22 kn 

 

VIII.  ISPLAĆENE DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU 

Trošak putovanja na radionicu projekta „Zaželi – faza 3“; pročelnica JUO Katarina Drezga – dnevnica i 

korištenje privatnog automobila u službene svrhe - ukupni trošak: 594,00 kuna. 

 

IX. STANJE FINANCIJSKE IMOVINE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU 

a) Stanje žiro-računa Općine Ružić 01. 01. 2022.: 1.334.629,66 kn, 

b) Stanje žiro-računa Općine Ružić 30. 06. 2022.: 1.967.963,92 kn, 

c) Stanje blagajne na dan 30. 06. 2022.: 547,81 kn, 

d) Dospjele obveze na dan 30. 06. 2022.: 30.099,53 kn (naknada za legalizaciju; ostale obveze) 

e) Nedospjele obveze na dan 30. 06. 2022.: 576.874,28 kn (Kontinuirani mjesečni rashodi; Asfalt AB d.o.o. 

- uplaćeno jamstvo za kvalitetu radova; Hrvatska pošta – priznanje ulaganja; obveze za povrat poreza 

po godišnjoj prijavi za 2021. godinu) 

f) Dospjela potraživanja da dan 30. 06. 2022: 130.916,33 kn (HZZ - ZNS 5 i 6 - projekt „Zaželi sretniju 

starost – Općina Ružić“) 

g) Nedospjela potraživanja na dan 30. 06. 2022: 282.720,41 kn (Ministarstvo regionalnoga razvoja i 

fondova Europske unije – refundiranje troškova II. faze rekonstrukcije vatrogasnog doma u Kljacima).  

 

X. OSTALO 

Socijalni program, predškolski odgoj i školstvo   

 

U izvještajnom razdoblju isplaćeno je:  

a) 44.000,00 kuna na ime naknada za novorođeno dijete, 

b) 16.000,00 kuna na ime naknada za novosklopljeni brak, 

c) 9.000,00 kuna na ime naknada građanima po zahtjevima. 

 

- Kupljena je oprema za Dječji vrtić „Ježići“ u iznosu od 1.650,00 kn, a odnosi se na vertikalne nosače za 

garderobne ormare. 

 

Održavanje komunalne infrastrukture  

 

Iz programa održavanja komunalne infrastrukture nastavljeni su radovi prema potrebama. 

 

Realizirani značajniji projekti u izvještajnom razdoblju   

 

Dovršena II. faza rekonstrukcije vatrogasnog doma u Kljacima 

 

Ostale aktivnosti 

 

U izvještajnom razdoblju aplicirane su prijave na natječaje Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova europske 

unije – Program održivog razvoja lokalne zajednice i Program podrške brdsko-planinskim područjima te 

Ministarstva prostornoga uređenja graditeljstva i državne imovine – Program ujednačavanja komunalnoga 

standarda. Aplicirani su projekti 1. faza modernizacije javne rasvjete Općine Ružić, 3. faza rekonstrukcije 

vatrogasnog doma u Kljacima i 1. faza uređenja pristupne ceste, procesijske staze i platoa kod mrtvačnice crkve 

svetoga Ilije u Kljacima. 

U suradnji sa Županijskom upravom za ceste Šibensko-kninske županije vršene su radnje na realizaciji projekta 

rekonstrukcije županijske ceste i izgradnje nogostupa kroz Gradac, izvođenje dokaza, izrada elaborata izvlaštenje, 

priprema javnog poziva vlasnicima i druge radnje. 
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ZAKLJUČAK:  

Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Ružić u izvještajnom razdoblju su obavljali sve zakonom 

propisane i predviđene aktivnosti. 

 

KLASA: 024-01/22-01/3 

URBROJ: 2182-8-01-22-1 

Gradac, 14. listopada 2022.  

OPĆINA RUŽIĆ 

NAČELNIK 

Dalibor Durdov, v.r. 

 

 

____________________ 

 

 

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 28/10) i članka 29. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, 

broj 07/21), Općinsko vijeće Općine Ružić na 8. sjednici održanoj  14. listopada 2022. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ružić 

 

Članak1. 

Temeljem članka 39. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 

56/2022) te na temelju članka 30. Pravilnika o radu lokalnih službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Ružić („Službeno glasilo Općine Ružić“, broj 4/22), u članak 2. Odluke o koeficijentima 

za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ružić („Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“, broj 11/15, 02/19 i 12/21) iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

Osnovna plaća zaposlenika uvećat će se za neprekinut radni staž ostvaren u tijelima jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave i to za navršenih: 

 

- od 20 do 29 godina – za 4%, 

- od 30 do 34 godine – za 8%, 

- od 35 i više godina – za 10%. 

 

Članak 2. 

 Ostale odredbe Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Ružić ostaju nepromijenjene. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Općine Ružić“. 

 

KLASA: 120-01/15-01/1 

URBROJ: 2182-8-02-22-4 

Gradac, 14. listopada 2022. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RUŽIĆ 

PREDSJEDNIK 

Ante Duran, v.r. 

 

 

____________________ 

 

 

 

Na temelju članka 95. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i članka 25. Statuta Općine Ružić 
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(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 07/21), Općinsko vijeće Općine Ružić na svojoj 8. sjednici 

održanoj dana 14. listopada 2022. godine, donosi 

 

PRAVILNIK 

o ocjenjivanju službenika i namještenika u Općini Ružić 

 

  

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak l. 

Ovim se Pravilnikom utvrđuju se kriteriji za ocjenjivanje službenika i namještenika u Općini Ružić i način 

provođenja ocjenjivanja. 

 

Članak 2. 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom 

ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.  

 

  

II. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA  

 

Članak 3. 

Ocjena službenika i namještenika Općine Ružić temelji se na  

 

- 1. stručnom znanju iskazanom u obavljanju poslova,  

- 2. učinkovitost i kvaliteti rada,  

- 3. poštivanju službene dužnosti. 

 

1. Stručno znanje službenika Općine Ružić ocjenjuje se prema sljedećim kriterijima: 

- Poznavanje zakonskih i podzakonskih propisa, 

- Primjena zakonskih i podzakonskih propisa.  

 

2. Učinkovitost i kvaliteta rada službenika i namještenika Općine Ružić ocjenjuje se prema sljedećim 

kriterijima: 

- Samostalnost u obavljanju radnih zadataka, 

- Suradnja i timski rad, 

- Pravovremenost u obavljanju postavljenih zadataka,  

- Kreativnost u obavljanju postavljenih zadataka. 

 

3. Poštivanje službeničke dužnosti službenika i namještenika Općine Ružić ocjenjuje se prema sljedećim 

kriterijima: 

- Odnos prema suradnicima i strankama, 

- Radna disciplina, 

- Odnos prema poštivanju radnog vremena. 

 

Kriteriji iz stavka 2. ovog članka ne primjenjuju se na ocjenjivanje namještenika. 

 

III. NAČIN PROVEDBE OCJENJIVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA  

 

Članak 4. 

Ocjenjivanje službenika i namještenika obavlja se na Obrascu za ocjenjivanje službenika i namještenika 

Općine Ružić. 

Obrazac iz stavka 1. ovog članka sastoji se od općih podataka o službeniku/namješteniku, ocjene 

obavljanja službenih zadataka, prosječne ocjene, godišnje ocjene te datuma i potpisa nadređenog službenika i 

ocjenjenog službenika/namještenika. 

Obrazac iz stavka 1. ovog članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. 

 

Članak 5. 

Godišnja ocjena utvrđuje se na način da se službenik ili namještenik najprije ocjeni za svaki kriterij iz 

članka 2. ovog Pravilnika jednom od ocjena: 
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- ne zadovoljava (1) – ukoliko je rad i učinkovitost službenika ispod minimuma standarda kvalitete te nije 

dovoljan da osigura pouzdano i prihvatljivo obavljanje službe, 

- zadovoljava (2) – ukoliko rad i učinkovitost službenika osigurava najmanju moguću mjeru 

prihvatljivih standarda kvalitete i preciznosti u obavljanju službe, 

- dobar (3) – ukoliko je rad i učinkovitost službenika prosječne kvalitete osiguravajući pouzdano 

obavljanje službe, 

- vrlo dobar (4) – ukoliko je rad i učinkovitost službenika naročito dobar i osigurava prvorazredno 

izvršavanje službe, 

- odličan (5) – ukoliko je rad i učinkovitost službenika najviše kvalitete i osigurava najbolje i 

jedinstveno izvršavanje službe. 

 

Potom se izračunava prosječna ocjena svih predloženih kriterija iz članka 2. ovog Pravilnika te se za 

prosječnu ocjenu od: 

- 4,5 do 5,0 službenik i namještenik ocjenjuje ocjenom „odličan“, 

- 3,5 do 4,4 službenik i namještenik ocjenjuje ocjenom „vrlo dobar“, 

- 2,5 do 3,4 službenik i namještenik ocjenjuje ocjenom „dobar“, 

- 2,0 do 2,4 službenik i namještenik ocjenjuje ocjenom „zadovoljava“, 

- 1,0 do 1,9 službenik i namještenik ocjenjuje ocjenom „ne zadovoljava“. 

 

Članak 6. 

Službenici i namještenici ocjenjuju se svake godine do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu.  

Službenici i namještenici ocjenjuju se svake godine do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu. 

Ne ocjenjuju se službenici i namještenici koji su u prethodnoj godini radili manje od šest mjeseci, bez 

obzira na razloge. 

Nadređeni službenik odnosno namještenik dužan je s prijedlogom ocjene svakog službenika odnosno 

namještenika raspoređenog u ustrojstvenoj jedinici kojom upravlja, upoznati službenika odnosno namještenika na 

kojeg se ocjena odnosi, što službenik odnosno namještenik potvrđuje svojim potpisom na Obrascu. 

O godišnjoj ocjeni za pročelnika rješenje donosi Općinski načelnik, a za službenike i namještenike 

pročelnik. 

Rješenje i presliku Obrasca dostavljaju se službeniku/namješteniku. 

Rješenje o ocjeni, Obrazac te rješenje o žalbi unosi se u osobni očevidnik službenika/namještenika. 

 

Članak 7. 

Službenika koji je ocijenjen ocjenom „ne zadovoljava“, upućuje se na dodatno stručno osposobljavanje 

ili se premješta na drugo radno mjesto. 

Službeniku koji je dva puta uzastopce ocijenjen ocjenom „ne zadovoljava“ prestaje služba po sili zakona 

danom izvršnosti zadnjeg rješenja o ocjenjivanju. 

 

Članak 8. 

Protiv rješenja o godišnjoj ocjeni koje donosi pročelnik može se izjaviti žalba Općinskom načelniku u 

roku od 15 dana od dana dostave rješenja, koji je o žalbi dužan odlučiti u roku od 30 dana od dana primitka žalbe. 

Protiv rješenja o godišnjoj ocjeni koje donosi Općinski načelnik ne može se izjaviti žalba, ali se može 

pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja. 

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 9. 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Općine Ružić“. 

 

 

KLASA: 080-01/22-01/01 

URBROJ: 2182-8-02-22-1 

Gradac, 14. listopada 2022. godine  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RUŽIĆ 

PREDSJEDNIK 

Ante Duran, v.r. 
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JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE RUŽIĆ 

 

 

OBRAZAC ZA OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA _____ GODINU  

 

 

I OPĆI PODACI O SLUŽBENIKU/NAMJEŠTENIKU 

 

_____________________________________  

(ime i prezime službenika/namještenika)  

 

_____________________________________  

(naziv radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjem redu)  

 

II OCJENA OBAVLJANJA SLUŽBENIH ZADATAKA 

 OCJENA 

1 2 3 4 5 

STRUČNO ZNANJE 

Poznavanje zakonskih i podzakonskih propisa      

Primjena zakonskih i podzakonskih propisa      

UČINKOVITOST I KVALITETA RADA 

Samostalnost u obavljanju radnih zadataka      

Suradnja i timski rad      

Pravovremenost u obavljanju postavljenih zadataka      

Kvaliteta obavljenih radnih zadataka      

Kreativnost u obavljanju postavljenih zadataka      

POŠTIVANJE SLUŽBENE DUŽNOSTI 

Odnos prema suradnicima i strankama      

Radna disciplina      

Odnos prema poštivanju radnog vremena      

UKUPNO: PROSJEČNA OCJENA      

 

PROSJEČNA OCJENA: ____  

GODIŠNJA OCJENA: _____  

 

PROČELNIK/OPĆINSKI NAČELNIK  

 

___________________________  

 

 

SLUŽBENIK/NAMJEŠTENIK  

 

            ____________________________  

 

 

Gradac, ____________ godine 

 

 

 

____________________ 

 

 

 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  br. 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 25. Statuta Općine 

Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 07/21), Općinsko vijeće Općine Ružić na 8. sjednici 

od 14. listopada 2022. godine, donosi 
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ODLUKU 

o davanju suglasnosti Općinskom načelniku 

 

1. Daje se suglasnost načelniku Općine Ružić za potpisivanje Ugovora o zakupu p.o. Čavoglave sa 

Osnovnom školom Antuna Mihanovića Petropoljskog, 

2. Sastavni dio ove Odluke je Ugovor o zakupu p.o. Čavoglave, te mu se prilaže, 

3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Općine Ružić“. 

 

KLASA: 940-03/22-01/6 

URBROJ: 2182-8-02-22-1 

Gradac, 14. listopada 2022. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RUŽIĆ 

         PREDSJEDNIK 

           Ante Duran, v.r. 

 

 

____________________ 

 

 

 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  br. 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 25. Statuta Općine 

Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 07/21), Općinsko vijeće Općine Ružić na 8. sjednici 

od 14. listopada 2022. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti Općinskom načelniku 

 

1. Daje se suglasnost načelniku Općine Ružić za potpisivanje Sporazuma o korištenju Područne škole 

Čavoglave s udrugom „Čavoglave“. 

2. Sastavni dio ove Odluke je Sporazum o korištenju Područne škole Čavoglave, te mu se prilaže, 

3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Općine Ružić“. 

 

      

KLASA: 940-03/22-01/6 

URBROJ: 2182-8-02-22-2 

Gradac, 14. listopada 2022. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RUŽIĆ 

         PREDSJEDNIK 

           Ante Duran, v.r. 

 

 

____________________ 

 

 

Na temelju članka 25. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 07/21), Općinsko 

vijeće Općine Ružić na 8. sjednici od 14. listopada 2022. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o mjerama racionalizacije sustava javne rasvjete 

 

Zbog rasta cijene električne određuju se sljedeće mjere za uštedu kroz racionalizaciju sustava javne rasvjete Općine 

Ružić: 

 

1. Zamjena neučinkovitih rasvjetnih tijela učinkovitim LED rasvjetnim tijelima. Sukladno odobrenim 

sredstvima MRRFEU u fazama vršiti modernizaciju sustava javne rasvjete zamjenom energetski 

neučinkovitih rasvjetnih tijela učinkovitim LED rasvjetnim tijelima, počevši od državne i županijskih 

cesta te nerazvrstanih cesta u onim naseljima gdje je najveća potrošnja električne energije, odnosno gdje 

su u najvećoj mjeri instalirana energetski neučinkovita rasvjetna tijela. 
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2. Revizija rasvjetnih tijela. Napraviti reviziju postojećih rasvjetnih tijela na području svih općinskih 

naselja te privremeno ili trajno iskopčati iz sustava sva rasvjetna tijela koja nisu nužno neophodna ili se 

radi o rasvjetnim tijelima koja po svojoj lokaciji i definiciji ne spadaju u nužni sustav javne rasvjete i to: 

a) rasvjetna tijela koja su montirana na privatne objekte ili na električne stupove unutar ograđenih 

privatnih površina, osim kad je svjetlost usmjerena na prometnu ili drugu javnu površinu ili se 

radi o objektima koji se nalaze u evidenciji obveznika komunalne naknade, a nemaju drugi 

adekvatan izvor javne rasvjete u neposrednoj blizini,  

b) rasvjetna tijela koja se nalaze uz javne površine na lokacijama gdje nema stambenih objekata i 

gdje je kretanje stanovništva vrlo ograničeno, 

c) rasvjetna tijela koja se nalaze na prometnim i drugim javnim površinama, ali su neracionalno 

raspoređena. Preporučuje se da se, osim u iznimnim slučajevima zbog kategorizacije 

prometnice i gustoće objekata, rasvjetna tijela instaliraju na svaki drugi stup niskonaponske 

mreže u nizu, odnosno da se, gdje je to moguće, iskopča svako drugo postojeće rasvjetno tijelo 

u nizu. 

 

3. Periodično iskapčanje javne rasvjete. Isključivati sustav javne rasvjete na trafo-stanicama koje ne 

osvjetljavaju državnu i županijske ceste te ključna prometna raskrižja, u kasnim noćnim satima, u 

intervalima koji neće ugroziti potrebe građana, sukladno zakonskim odredbama i tehničkim 

mogućnostima. 

 

Intenzitet primjene mjera iz ovog Zaključka ovisit će od kretanja cijene električne energije te se u slučaju značajnog 

pada cijena ili donošenja odgovarajućih odluka Vlade Republike Hrvatske može odustati od primjene pojedinih 

mjera. 

 

Ovaj Zaključak objavit će se na službenim internetskim stranicama Općine Ružić, www.opcina-ruzic.hr i u 

„Službenom glasilu Općine Ružić“. 

 

KLASA: 363-02/22-01/3 

URBROJ: 2182-8-02-22-1 

Gradac, 14. listopada 2022. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RUŽIĆ 

           PREDSJEDNIK 

              Ante Duran, v.r. 
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Izdavač: OPĆINA RUŽIĆ, Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić 

Glavni urednik: Katarina Drezga, dipl. oec., tel. 022 207 364 

www.opcina-ruzic.hr; procelnik@opcina-ruzic.hr 

Tisak: Općina Ružić 

Službeno glasilo Općine Ružić izlazi prema potrebi 

http://www.opcina-ruzic.hr/

