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REPUBLIKA HRVATSKA  

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA RUŽIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/20-01/4 

URBROJ: 2182/08-02-20-2 

Gradac, 12. rujna 2020.g. 

 

      

Z A P I S N I K 

   s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić 

 

Sjednica je održana 12. rujna 2020. godine s početkom u 19:00 sati. Zbog epidemioloških 

mjera sjednica je održana u Domu kulture u Gradcu. 

 

Nazočni vijećnici: 

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

Buzov, Mirko Bikić, Damir Prnjak, Josip Sučić i Sandra Goreta. 

Odsutni: / 

Ostali  nazočni: 

- Načelnik Općine Ružić Ante Pijuk, 

- Zamjenik općinskog načelnika Dalibor Durdov, 

- Pročelnica JUO Katarina Drezga 

- Zapisničar:  

Katarina Drezga. 

 

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

Duran. 

Utvrđeno je da su na sjednici nazočni svi vijećnici (11) te da postoji kvorum. 

Predsjednik je zatražio nadopunu Dnevnog reda i to: 

 

1. Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Ružić 

2. Odluka o prioritetima asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Ružić  

 

Predsjednik je utvrdio da su vijećnici uz poziv dobili utvrđeni dnevni red za 18. sjednicu koji 

nakon nadopune glasi: 

 

   DNEVNI  RED 

 

- Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić 

1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Ružić za 2020. 

godinu 

2. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Ružić 

3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Ružić za 2020. godinu 

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

2020. godinu  
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5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na 

području općine Ružić za 2020. godinu 

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

području Općine Ružić za 2020. godinu 

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

8. Prijedlog I. izmjena Socijalnog programa Općine Ružić za 2020. godinu 

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

10. Zaključak o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpis Ugovora o 

ostvarivanju programa predškolskog odgoja na području Općine Ružić 

11. Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Ružić 

12. Odluka o prioritetima asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Ružić 

13. Zahtjevi,   

14. Razno. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Dnevni red na glasovanje. 

Glasovalo je 11 vijećnika. 

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić 

na glasovanje. 

Glasovalo je 11 vijećnika.  

Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Ružić je verificiran jednoglasno. 

 

Točka 1. 

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Ružić za 2020. godinu 

Načelnik Ante Pijuk obrazlaže stavke proračuna za prvih šest mjeseci 2020. godine. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu na 1. točku dnevnog reda.  

Vijećnik Milan Buzov zaključuje da bi, u slučaju da su podmirene sve obveze Općine do 30. 

lipnja, račun Općine bio u minusu. 

Načelnik Ante Pijuk odgovara da je to točno, ali da je do toga došlo zato što je Općina platila 

sve dospjele situacije za izgradnju Dječjeg vrtića iz svojih vlastitih sredstava, osim dijela 6. 

privremene situacije. S izvođačem je dogovoreno da se plaćanje te situacije prolongira do 

uplate refundiranih sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju.  

Predsjednik Vijeća daje točku 1. dnevnog reda na glasovanje. 

Glasovalo je 11 vijećnika.  

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Ružić za 2020. godinu 

usvojen je sa 7 (sedam) glasova „za“ i 4 (četiri) glasa „suzdržana“. 

 

Točka 2. 

Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Ružić  

Načelnik Ante Pijuk obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu na 2. točku dnevnog reda.  

Vijećnik Josip Sučić burno negoduje na podizanje kredita, navodi da je prije tri i pol godine 

na računu Općine ostalo 1.800.000,00 kuna s podmirenim obvezama, upravo zbog izgradnje 

Dječjeg vrtića. Misli da zbog korekcija nećemo dobiti ni približan traženi iznos od Agencije 

za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, također misli da se nije trebalo ići u 

asfaltiranje, nego završiti kapitalni projekt i da je netko olako potrošio novce koje je netko 

osam godina štedio. Poziva vijećnike da napuste sjednicu kao znak nepodržavanja kreditnog 

zaduživanja. 
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Načelnik Ante Pijuk odgovara da je samo za vrtić vezano 2.200.000,00 kuna općinskih 

sredstava što je znatno više od iznosa koji vijećnik Sučić navodi da je ostao nakon njegova 

mandata. Načelnik nadalje navodi da se kredit podiže samo za projekte za koje se očekuje 

siguran povrat sredstava, dakle, za plaćanje preostalog iznosa za izvedene radove na Dječjem 

vrtiću i za asfaltiranje koje će financirati Ministarstvo regionalnog razvoja za što su već 

potpisani ugovori o financiranju. Smatra da će se kredit zatvoriti prije isteka roka, onako kako 

se očekivana sredstva budu prilijevala. Također navodi da je svjestan da će biti financijske 

korekcije od strane APPRRR, kao što ih je bilo kod svih gradova i općina koje su realizirale 

projekte preko APPRRR-a. 

Vijećnik Josip Sučić kaže da se s potraživanjem druge rate trebalo ići ranije, a ne na kraju 

radova. 

Vijećnik Milan Buzov postavlja pitanje da li je izvođač radova u Umljanovićima probio rok i 

da li su bila osigurana sredstva za asfaltiranje kada je raspisan natječaj i sklopljen ugovor. 

Načelnik Ante Pijuk odgovara da je izvođač u Umljanovićima probio rok zbog pandemije 

koronavirusa i da je to uređeno aneksom ugovora. Sredstva za ugovoreno asfaltiranje su bila 

osigurana ugovorima s Ministarstvom regionalnog razvoja, a u realizaciju drugog projekta 

asfaltiranja se nije išlo odmah jer do rebalansa proračuna u općinskom proračunu i u Planu 

nabave nisu bila predviđena odgovarajuća sredstava. 

Vijećnik Damir Prnjak poziva da se ova točka izglasa imenom i prezimenom. 

Taj prijedlog je odbijen jer glasovanje imenom i prezimenom po Poslovniku Općinskog vijeća 

Općine Ružić nije predviđeno, što je zamjenik načelnika Dalibor Durdov citirao iz Poslovnika 

Općinskog vijeća Općine Ružić. 

Četiri vijećnika su napustila sjednicu za vrijeme izglasavanja ove točke Dnevnog reda. 

Predsjednik vijeća daje točku 2. dnevnog reda na glasovanje. 

Glasovalo je 7 vijećnika.  

Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Ružić usvojen je sa 7 (sedam) glasova „za“. 

 

Točka 3. 

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

Vijećnici koji su napustili sjednicu se vraćaju na ostatak sjednice.  

Načelnik Ante Pijuk obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu na 3. točku dnevnog reda.  

Vijećnik Josip Sučić smatra da je Općina dovedena pred bankrot, dodaje kako više ne želi 

sudjelovati u radu sjednice te poziva ostale vijećnike da napuste ovu sjednicu. 

Četiri vijećnika su napustila sjednicu. 

Predsjednik Vijeća daje 3. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Glasovalo je 7 vijećnika.  

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

(sedam) glasova „za“. 

    

Točka 4. 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna 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. 

Glasovalo je 7 vijećnika.  

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

godinu  usvojen je sa 7 (sedam) glasova „za“. 
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Točka 5. 

Prijedlog I. 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 točku 5. dnevnog reda. Nije bilo primjedbi. 

Predsjednik Vijeća daje točku 5. dnevnog reda na glasovanje. 

Glasovalo je 7 vijećnika.  

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

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

 

Točka 6. 

Prijedlog I. Izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture 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. 

Glasovalo je 7 vijećnika.  

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

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

 

Točka 7. 

Prijedlog I. 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 7. točku dnevnog reda. Nije bilo primjedbi. 

Predsjednik Vijeća daje 7. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Glasovalo je 7 vijećnika.  

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

je sa 7 (sedam) glasova „za“. 

 

Točka 8. 

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

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. 

Glasovalo je 7 vijećnika.  

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

(sedam) glasova „za“. 

 

Točka 9. 

Prijedlog I. 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 9. točku dnevnog reda. Nije bilo primjedbi. 

Predsjednik Vijeća daje 9. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Glasovalo je 7 vijećnika.  

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

je sa 7 (sedam) glasova „za“. 

 

Točka 10. 

Zaključak o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpis Ugovora o ostvarivanju 

programa predškolskog odgoja na području Općine Ružić 
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Načelnik Ante Pijuk ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 

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

Predsjednik Vijeća daje 10. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Glasovalo je 7 vijećnika.  

Zaključak o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpis Ugovora o ostvarivanju 

programa predškolskog odgoja na području Općine Ružić usvojen je sa 7 (sedam) glasova 

„za“. 

 

Točka 11. 

Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Ružić 

Zamjenik načelnika Dalibor Durdov navodi da je zbog više razloga trebalo ažurirati popis iz 

2015. godine. Obrazlaže nastale izmjene. 

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

Predsjednik Vijeća daje 11. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Glasovalo je 7 vijećnika. 

Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Ružić usvojen je sa 7 (sedam) glasova „za“. 

 

Točka 12. 

Odluka o prioritetima asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Ružić 

Načelnik Ante Pijuk ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda te čita zahtjeve za asfaltiranje. 

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

Predsjednik Vijeća daje 11. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Glasovalo je 7 vijećnika.  

Odluka o prioritetima asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Ružić usvojena je 

sa 7 (sedam) glasova „za“. 

 

Zahtjevi 

1. Ante Buzov traži saniranje makadamskog puta dužine cca 2 km u predjelu Pasci 

– naselje Mirlović Polje. 

Načelnik Ante Pijuk predlaže da se zahtjev odbije. 

Predsjednik Vijeća daje prijedlog na glasovanje.  

Glasovalo je 7 vijećnika.  

Prijedlog je prihvaćen sa 7 (sedam) glasova „za“. 

 

2. Opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos Knin traži sufinanciranje nabavke 

medicinske opreme 

Načelnik Ante Pijuk predlaže da se zahtjev odbije obzirom na trenutnu financijsku 

situaciju te činjenicu da smo ove godine već imali donaciju za istu bolnicu. 

Predsjednik Vijeća daje prijedlog na glasovanje.  

Glasovalo je 7 vijećnika.  

Prijedlog je prihvaćen sa 7 (sedam) glasova „za“. 

 

3. Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije traži sufinanciranje kupnje 

uređaja za dezinfekciju 

Načelnik Ante Pijuk predlaže da se zahtjevu udovolji s 1.000,00 kn. 

Predsjednik Vijeća daje prijedlog na glasovanje.  

Glasovalo je 7 vijećnika. 

Prijedlog je prihvaćen sa 7 (sedam) glasova „za“. 
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Razno 

 

Nije bilo više pitanja. 

Predsjednik Vijeća zaključuje rad sjednice. 

Sjednica je završena u 20:00 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 
 

 

  


