
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SEGET 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/21-01/6 

URBROJ: 2184/03-1-21-1 

Seget Donji, 30. srpnja 2021. godine 

 

 

Z A P I S N I K 

sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Seget održane 30. srpnja 2021. godine u zgradi 

Općine Seget. 

Započeto u 9,00 sati. 

Na početku sjednice Mandatno povjerenstvo podnijelo je Izviješće o mirovanju i početku 

mandata Općinskog vijećnika, Vijećniku Josipu Špiki utvrđuje se mirovanje mandata a 

dužnost zamjenika u Općinskom vijeću Općine Seget umjesto Josipa Špike obnašat će Hrvoje 

Ševo. 

Općinsko vijeće Općine Seget prima na znanje i prihvaća ovo Izviješće. 

Vijećnik Hrvoje Ševo dao je i potpisao prisegu.  

Nazočni Općinski vijećnici: Božidar Pavković, Ivica Čarija, Radomir Dragan, Ivan 

Strize,Vinko Barada, Mirjana Odak, Ante Topčić, Mirko Gulišija, Mirjana Odak, Luka 

Jadrić, Ante Barada, Zvonimir Šegvić, Dragan Alajbeg i Hrvoje Ševo.  

Ostali: mr.sc. Ivo Sorić, općinski načelnik Općine Seget i Anđelka Sučić, dipl.iur., pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget. 

Zapisničar: Petar Špika, dipl.iur.. 

Kvoruma ima za pravovaljano odlučivanje. 

Zapisnik sa 1. sjednice jednoglasno je prihvaćen. 

 

D n e v n i   r e d 

1. Odluka o izmjeni Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget, 

2. Odluka o naknadi vijećnicima Općinskog vijeća Općine Seget, 

3. Odluka o naknadi članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Seget 

Donji, 

4. Zaključak o osiguranju dodatnih sredstava Općine Seget za sufinanciranje „Izgradnje 

novog dječjeg vrtića u „Seget Vranjici“, 

5. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju malonogometnog 

igrališta s pratećim sadržajem u Seget Vranjici, 

6. Odluka o izradi Strategije razvoja Općine Seget za razdoblje od 2021. do 2027. 

godine, 

7. Izmjene i dopune Proračuna Općine Seget za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 

2023. godinu, 

8. Odluka o izmjeni Odluke o Planu nabave Općine Seget za 2021. godinu, 

9. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Proizvodne zone Polivera – dio Seget 

Donji, 

10. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka prodaje nekretnina u vlasništvu 

Općine Seget.   

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize predložio je dopunu dnevnog reda sa 

jednom točkom, koja glasi: 

11. Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

          „Sveti Danijel - dio Seget Donji“. 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur. rekla je da 

dopuna dnevnog reda koja je predložena od strane Nezavisne liste ne može se prihvatitit jer je 

ista dostavljena u formi vijećničkog pitanja, a ne u formi Odluke kako bi i trebalo i da se o 

njima može raspravljati pod točkom Razno. 



Vijećnik Luka Jadrić je zatražio stanku od 5 minutu koju je predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Strize odobrio. 

Po završetku stanke Vijećnik Ante Barada nakon rasprave rekao je da će povući svoje 

Prijedloge. 

 

Dopuna dnevnog reda predložena od predsjednika Općinskog vijeća Općine Seget 

jednoglasno je prihvaćena (trinaest glasova „za“) i dnevni red u cjelini jednoglasno je 

prihvaćen (trinaest glasova „za“). 

 

              ad.1. 

              Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur., 

nazočnima je obrazložila Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Seget, nakon čega je uslijedilo glasovanje, te je ista Odluka jednoglasno 

donesena (trinaest glasova „za“).        

 

              ad.2. 

              Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur., 

nazočnima je obrazložila Odluka o naknadi vijećnicima Općinskog vijeća Općine Seget, 

nakon čega je uslijedilo glasovanje, te je ista Odluka jednoglasno donesena (trinaest glasova 

„za“).  

 

              ad.3. 

              Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur., 

nazočnima je obrazložila Odluka o naknadi članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

„Tratinčica“ Seget Donji. 

Vijećnici Ante Barada i Luka Jadrić zatražili su popis svih članova Upravnog vijeća DV 

„Tratinčica“. 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur., odgovorila je 

da će dobiti pisani odgovor 

 Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka jednoglasno donesena 

(trinaest glasova „za“).  

 

              ad.4. 

              Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić, nazočnima je obrazložio Zaključak 

o osiguranju dodatnih sredstava Općine Seget za sufinanciranje „Izgradnje novog dječjeg 

vrtića u „Seget Vranjici“, odnosno da se prilikom izvođenja predmetnih radova utvrdilo da se 

neki radovi ne nalaze u troškovniku (vantroškovnički radovi), a potrebni ih je izvesti kako bi 

se završila izgradnju novog dječjeg vrtića. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget otvorio je raspravu u kojoj su sudjelovali 

vijećnici Ante Barada i Luka Jadrić, Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić i 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur. 

Nakon završene rasprave vijećnik Luka Jadrić je zatražio stanku od 5 minutu koju je predsjednik 

Općinskog vijeća Ivan Strize odobrio.  

Po završetku stanke nastavilo se sa radom. 

Uslijedilo je glasovanje, te je isti Zaključak donesena većinom glasova (osam glasova „za“ i 

pet glasova „suzdržan“).  

 

              ad.5. 

              Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić, nazočnima je obrazložio Odluku o 

davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju malonogometnog igrališta s pratećim 

sadržajem u Seget Vranjici za koje će Općina Seget aplicirati za sredstva iz Europske unije, a 

malonogometno igralište će se graditi preko puta novog dječjeg vrtića u Seget Vranjici. 

Uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka jednoglasno donesena (trinaest glasova „za“).  

 

 

 

 



 

              ad.6. 

              Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić, nazočnima je obrazložio Odluku o 

izradi Strategije razvoja Općine Seget za razdoblje od 2021. do 2027. godine.  

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka donesena većinom glasova 

(osam glasova „za“ i pet glasova „protiv“). 

 

              ad.7. 

              Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić, nazočnima je obrazložio Izmjene i 

dopune Proračuna Općine Seget za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget otvorio je raspravu u kojo su sudjelovali vijećnici 

Hrvoje Ševo, Ante Barada i Luka Jadrić i Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te su Izmjene i dopune Proračuna Općine 

Seget za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu donesena većinom glasova 

(osam glasova „za“ i pet glasova „protiv“).        

      

              ad.8. 

              Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić, nazočnima je obrazložio Odluku o 

izmjeni Odluke o Planu nabave Općine Seget za 2021. godinu, nakon čega je uslijedilo 

glasovanje, te je ista Odluka donesena većinom glasova (osam glasova „za“ i pet glasova 

„protiv“). 

 

              ad.9. 

              Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić, nazočnima je obrazložio Odluku o 

izradi Urbanističkog plana uređenja „Proizvodne zone Polivera – dio Seget Donji, nakon čega 

je uslijedilo glasovanje, te je ista Odluka donesena većinom glasova (osam glasova „za“ i pet 

glasova „suzdržan“). 

 

              ad.10. 

              Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur., 

nazočnima je obrazložila Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupka prodaje 

nekretnina u vlasništvu Općine Seget, nakon čega je uslijedilo glasovanje, te je ista Odluka 

donesena većinom glasova (osam glasova „za“ i pet glasova „suzdržan“). 

 

              ad.11. 

              Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić, nazočnima je obrazložio Odluku o 

dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Sveti Danijel - dio 

Seget Donji“ odnosno da se ova Odluka donosi temeljem zahtjeva resornog Ministarstva, te je 

ista Odluka donesena većinom glasova (osam glasova „za“ i pet glasova „suzdržan“). 

Vijećnik Luka Jadrić je zatražio stanku od 5 minutu koju je predsjednik Općinskog vijeća Ivan 

Strize odobrio. 

Po završetku stanke nastavilo se sa točkom Razno. 

 

Razno: 

1. Vijećnik Zvonimir Šegvić pitao je Općinskog načelnika Općine Seget: zašto je 

kulturna manifestacija Segetsko lito vođena bez nas, jer konkretno vijećnik Luka 

Jadrić ima iskustva u tome. Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić je 

odgovorio: Vi promovirate Luku Jadrća, a do sada održani program Segetskog lita 

ima brojna pozitivna mišljenja.  

2. Vijećnik Luka Jadrić pitao je: kolika su sredstva iz Proračuna potrošena na održavanje 

Segetskog lita i vatromet? Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget 

Anđelka Sučić, dipl.iur., je odgovorila: Po završetku Segetskog lita dobiti će te pisani 

odgovor. 



3. Vijećnik Ante Barada pitao je: što je sa uređenjem trga ispred zgrade Općine Seget i 

štandom za prodaju voća i povrća kojeg treba ukloniti? Općinski načelnik Općine 

Seget mr.sc. Ivo Sorić je odgovorio: Planira se uređenje trga ispred Općine Seget. 

4. Vijećnik Dragan Alajbeg pitao je: koji su planovi za liječničku ambulantu u 

Ljubitovici s obzirom da se ista trenutno nalazi u kontejneru? Općinski načelnik 

Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić je odgovorio: Planira se uređenje liječničke ambulante 

u Ljubitovici. 

5. Vijećnik Hrvoje Ševo pitao je: što učiniti sa suncobranima i ležaljkama koji su već 

postavljeni na plaži u Seget Vranjici tako da kupaći ne mogu doći na plažu? Općinski 

načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić je odgovorio: komunalni redari će izaći na 

teren i plaža je javno dobro koje mogu svi koristiti. 

6. Vijećnik Luka Jadrić pitao je: zašto se smeća naplaćuje fiksno za 2 odvoza smeća, a 

ostatk se plaća po pražnjenju? Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić je 

odgovorio: ostala su 2 odvoza. 

7. Vijećnik Ante Barada pitao je: zašto se sjednice ne održavaju van radnog vremena s 

obzirom da su neki od vijećnika u radnom odnosu? Pročelnica Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur., je odgovorila: vijećnici imaju pravo na 

opravdani izostanak sa posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća. 

8. Vijećnik Ante Topčić pitao je: da li se ide u nabavu radnih bilježnica za učenike 

osnovnih škola? Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić je odgovorio: da 

Općina Seget će financirati nabavu radnih bilježnica za sve učenike osnovne škole. 

9. Vijećnik Zvonimir Šegvić pitao je: da li se štand koji se nalazi ispred zgrade Općine 

Seget plaća najam? Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić je odgovorio: da 

plaća najam. 

                      

          Završeno u 10,05 sati. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   PREDSJEDNIK 

                                                                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                          Ivan Strize, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Članovima Općinskog vijeća - svima, 

2. Pismohrana, 

3. Arhiva. 



REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SEGET 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/21-01/7 

URBROJ: 2184/03-1-21-1 

Seget Donji, 10. rujna 2021. godine 

 

 

Z A P I S N I K 

sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Seget održane 10. rujna 2021. godine u zgradi Općine 

Seget. 

Započeto u 9,00 sati. 

Nazočni Općinski vijećnici: Božidar Pavković, Ivica Čarija, Radomir Dragan, Ivan 

Strize,Vinko Barada, Mirjana Odak, Ante Topčić, Mirko Gulišija, Mirjana Odak, Luka 

Jadrić, Ante Barada, Zvonimir Šegvić, Dragan Alajbeg i Hrvoje Ševo (tijekom glasovanja za 

točke ad. 8., ad. 9 i ad.10. općinski vijećnik Radomir Dragan bio je izočan).  

Ostali: mr.sc. Ivo Sorić, općinski načelnik Općine Seget i Anđelka Sučić, dipl.iur., pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget. 

Zapisničar: Petar Špika, dipl.iur.. 

Kvoruma ima za pravovaljano odlučivanje. 

Zapisnik sa 2. sjednice prihvaćen je većinom glasova (osam glasova „za“ i pet glasova 

„protiv“). 

 

D n e v n i   r e d 

1. Izviješće o ostvarenju Proračuna Općine Seget za razdoblje siječanj - lipanj 2021. 

godine, 

2. Zaključak o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost, 

3. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za proračun i financije, gospodarstvo, 

poduzetništvo i turizam, 

4. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za komunalno gospodarstvo, 

upravljanje imovinom, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, 

5. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za predškolski odgoj, osnovno 

školstvo, kulturu, znanost, religijsku kulturu, šport, zdravstvo, rad i socijalnu skrb,  

6. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za protupožarnu i civilnu zaštitu, 

HVIDR-u, civilne udruge i udruge proizišle iz Domovinskog rata, 

7. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za obnovu i razvitak Zagorskog dijela 

Općine Seget, 

8. Odluka o naknadi članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Seget, 

9. Odluka o raspoređivanju sredstava za godišnje financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Seget za razdoblje lipanj-prosinac 

2021. godine, 

10. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Seget,  

11. Odluka, 

12. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Betanija – dio Seget Donji, 

13. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Sv. Danijel – 

dio Seget Donji, 

14. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Centar Seget Donji-

Stari Seget“, 

15. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Uređenje obale – 

privezište Kuštalovac – Pećine“, 

16. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Seget, 

17. Zaključak. 

 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen (trinaest glasova „za“). 



 

              ad.1. 

              Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić, podnio je Izviješće o ostvarenju 

Proračuna Općine Seget za razdoblje siječanj - lipanj 2021. godine.  

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu u kojoj su 

sudjelovali vijećnici Luka Jadrić, Ante Barada, Hrvoje Ševo i Općinski načelnik Općine 

Seget mr.sc. Ivo Sorić. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je isto Izviješće doneseno većinom glasova 

(osam glasova „za“ i jedan glas „protiv“ i četiri glasa „suzdržan“).        

 

              ad.2. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, nazočnima je obrazložio 

Zaključak o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu u kojoj su 

sudjelovali vijećnici Luka Jadrić, Ante Barada, Zvonimir Šegvić, Hrvoje Ševo, Općinski 

načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Seget Anđelka Sučić, dipl.iur. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je isti Zaključak donesen većinom 

glasova (osam glasova „za“ i pet glasova „protiv“).  

 

              ad.3. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, nazočnima je obrazložio 

Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za proračun i financije, gospodarstvo, 

poduzetništvo i turizam. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu u kojoj su 

sudjelovali vijećnici Luka Jadrić, Zvonimir Šegvić, Ante Topčić i Pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka donesena većinom glasova 

(osam glasova „za“ i pet glasova „protiv“). 

 

              ad.4. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, nazočnima je obrazložio 

Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za komunalno gospodarstvo, upravljanje 

imovinom, prostorno planiranje i zaštitu okoliša. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu u kojoj su 

sudjelovali vijećnici Luka Jadrić, Zvonimir Šegvić, Hrvoje Ševo i Pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur.. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka donesena većinom glasova 

(osam glasova „za“ i pet glasova „protiv“).  

 

              ad.5. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, nazočnima je obrazložio 

Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za predškolski odgoj, osnovno školstvo, 

kulturu, znanost, religijsku kulturu, šport, zdravstvo, rad i socijalnu skrb. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu u kojoj su 

sudjelovali vijećnici Ante Barada, Luka Jadrić, Zvonimir Šegvić, Hrvoje Ševo i Općinski 

načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka donesena većinom glasova 

(osam glasova „za“ i pet glasova „protiv“).  

 

              ad.6. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, nazočnima je obrazložio 

Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za protupožarnu i civilnu zaštitu, HVIDR-u, 

civilne udruge i udruge proizišle iz Domovinskog rata. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu u kojoj je 

sudjelovao vijećnik Ante Barada i Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić. 



 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka donesena većinom glasova 

(osam glasova „za“ i pet glasova „protiv“). 

 

              ad.7. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, nazočnima je obrazložio 

Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za obnovu i razvitak Zagorskog dijela Općine 

Seget. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu u kojoj su 

sudjelovali vijećnici Luka Jadrić, Dragan Alajbeg i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur.. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka donesena većinom glasova 

(osam glasova „za“ i pet glasova „protiv“).        

      

              ad.8. 

              Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić, nazočnima je obrazložio Odluka o 

naknadi članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Seget. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu u kojoj su 

sudjelovali vijećnici Luka Jadrić, Zvonimir Šegvić, Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. 

Ivo Sorić i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka donesena većinom glasova 

(sedam glasova „za“ i pet glasova „protiv“). 

 

              ad.9. 

              Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić, nazočnima je obrazložio Odluku o 

raspoređivanju sredstava za godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 

Općinskom vijeću Općine Seget za razdoblje lipanj-prosinac 2021. godine. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu u kojoj je 

sudjelovo vijećnik Ante Barada, Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić i 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka donesena jednoglasno 

(dvanaest glasova „za“). 

 

              ad.10. 

              Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić, nazočnima je obrazložio Odluku o 

donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Seget. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu u kojoj je 

sudjelovao vijećnik Luka Jadrić i voditelj odsjeka Petar Špika. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka donesena jednoglasno 

(dvanaest glasova „za“). 

 

              ad.11. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, nazočnima je obrazložio 

Odluku o dodjeli koncesije. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu u kojoj su 

sudjelovali vijećnici Hrvoje Ševo, Luka Jadrić, Zvonimir Šegvić, Ante Barada i Općinski 

načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka donesena većinom glasova 

(osam glasova „za“ i pet glasova „protiv“). 

 

              ad.12. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, nazočnima je obrazložio 

Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Betanija - dio Seget Donji. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu u kojoj su 

sudjelovali vijećnici Luka Jadrić, Ante Barada i Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo 

Sorić. 

 



 

 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka donesena jednoglasno 

(trinaest glasova „za“). 

 

              ad.13.  

              Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić, nazočnima je obrazložio Odluku o 

donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Sv. Danijel - dio Seget Donji. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu u kojoj je 

sudjelovao vijećnik Ante Barada i Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka donesena većinom glasova 

(osam glasova „za“ i pet glasova „protiv“). 

 

              ad.14.  

              Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić, nazočnima je obrazložio Odluku o 

izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Centar Seget Donji-Stari Seget“. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu u kojoj je 

sudjelovao vijećnik Luka Jadrić i Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka donesena većinom glasova 

(osam glasova „za“ i pet glasova „protiv“). 

 

              ad.15.  

              Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić, nazočnima je obrazložio Odluku o 

izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Uređenje obale - privezište 

Kuštalovac – Pećine“. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu u kojoj je 

sudjelovao vijećnik Hrvoje Ševo i Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka donesena većinom glasova 

(osam glasova „za“ i pet glasova „protiv“). 

 

             ad.16. 

            Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić, nazočnima je obrazložio Odluku o 

prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Seget. 

Uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka donesena većinom glasova (osam glasova „za“ i pet 

glasova „protiv“). 

 

              ad.17.  

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, nazočnima je obrazložio 

Zaključak o prijedlogu promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na 

pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije, kao predstavnika Općine 

Seget“. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu u kojoj su 

sudjelovali vijećnici Zvonimir Šegvić, Ante Barada i Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. 

Ivo Sorić. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je isti Zaključak donesen većinom glasova 

(osam glasova „za“ i pet glasova „protiv“). 

 

Razno: 

1. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur., 

odgovara vijećniku Luki Jadriću na njegov upit sa početka sjednice da su dobili sve 

tražene odgovore, a u svezi zapisnika isti mora imati bitne dijelove iz kojih se vide 

nazočni i izočni, kada je i gdje sjednica održana te koliko je svaka odluka dobila 

glasova sve ostale rasprave koje ne mijenjaju odluku ili ne utječu na nju samo se 

navodi da je bila rasprava i tko je sudjelovao u raspravi. 

2. Vijećnik Ante Barada odgovorio je kako su dobili informacije o cijeni vatrometa ali 

mi želimo dobiti račune, zatim znak u ulici u Seget Vranjici još nije postavljen i u 

Ulici kralja Tomislava cesta je raskopana i kada će se ista sanirati? Općinski načelnik  



 

Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić je tražio da se precizira točno koji dio ulice. Vijećnik 

Ante Barada odgovorio je da se radi o k.br. 72. i želim se zahvaliti što nam niste dali 

suglasnost za današnji prosvjed protiv kamenoloma i čije interese time štitite? 

Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da Općina Seget ovaj 

problem rješava i u izradi je projektna dokumentacija za alternativni put za 

kamenolom i pritom je upoznao nazočne da 25. rujna o.g. počinje rekonstrukcija 

županijske ceste.     

3. Vijećnik Zvonimir Šegvić pitao je zašto nije dobio odgovor na svoje vijećničko 

pitanje u svezi najma štanada ispred zgrade Općine Seget? Pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur., je odgovorila: dobiti će te 

pisani odgovor. 

4. Vijećnik Dragan Alajbeg postavio je pitanje u svezi voznog reda za Ljubitovicu i 

Bristivicu jer djeca znaju čekati i do tri sata i da li se nešto može napraviti po tom 

pitanju? Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić je odgovorio: Općina Seget 

sufinancira prijevoz učenika i učiniti će sve da djeca ne čekaju toliko dugo.  

5. Vijećnik Luka Jadrić pitao je: kada će se raspisati izbori za mjesne odbore Općine 

Seget? Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, 

dipl.iur., je odgovorila: kada se donese odluke i pokrene postupak. 

6. Vijećnik Luka Jadrić pitao je: zašto se ne sufinancira vrtički smještaj za jasličku dob? 

Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić je odgovorio: u ovoj godini će se 

završiti izgradnja novog dječjeg vrtića gdje će postojati jaslički program. 

7. Vijećnik Hrvoje Ševo pitao je: što se učinilo po njegovom pitanju sa suncobranima i 

ričnicima na plažama i je li izašao komunalni redar? Općinski načelnik Općine Seget 

mr.sc. Ivo Sorić je odgovorio: komunalni redari je izašao na teren proveo kontrolu i 

upozorio sve koji se ne pridržavaju pravila. 

8. Vijećnik Zvonimir Šegvić čestita vijećnici Mirjani Odak što ponovno izabrana na 

mjesto predsjednice Povjerenstva za obnovu i razvitak Zagorskog dijela Općine Seget 

i pitao je jeli zadovoljna svojim dosadašnjim radom? Vijećnica Mirjana Odak je 

odgovorila da je zadovoljna svojim radom.   

9. Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić je rekao da problematika prijevoza 

putnika u zagorskom dijelu Općine Seget nije jednostavna i Općina Seget godišnje 

izdvaja velika financijska sredstva za sufinanciranje prijevoza putnika.    

               

          Završeno u 10,15 sati. 

 

 

                                                                                                                   PREDSJEDNIK 

                                                                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                          Ivan Strize, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Članovima Općinskog vijeća - svima, 

2. Pismohrana, 

3. Arhiva. 



REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SEGET 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/21-01/8 

URBROJ: 2184/03-1-21-1 

Seget Donji, 09. prosinca 2021. godine 

 

 

Z A P I S N I K 

sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Seget održane 09. prosinca 2021. godine u zgradi 

Općine Seget. 

Započeto u 9,00 sati. 

Nazočni Općinski vijećnici: Božidar Pavković, Ivica Čarija, Radomir Dragan, Ivan 

Strize,Vinko Barada, Mirjana Odak, Ante Topčić, Mirko Gulišija, Luka Jadrić, Ante Barada, 

Zvonimir Šegvić, Dragan Alajbeg i Hrvoje Ševo. 

Tijekom glasovanja za točke ad. 10., ad. 11. i ad.12. općinski vijećnik Radomir Dragan bio je 

izočan.  

Vijećnici Luka Jadrić, Ante Barada, Zvonimir Šegvić, Dragan Alajbeg i Hrvoje Ševo 

sudjelovali su u raspravi po niže navedenim točkama, ali su pri glasovanju po istim točkama 

napuštali prostoriju općinske vijećnice (točke ad. 1., ad. 2., ad. 3., ad. 4., ad. 5., ad. 6., ad. 7., 

ad. 8., ad. 9., ad. 10., ad. 11, ad.12., ad. 13., ad. 14., ad. 15., ad. 17., ad. 26., ad. 27., ad. 29. i 

ad. 30.).  

Tijekom glasovanja za točke ad. 28., ad. 29., ad. 30., ad. 31, ad. 32. ad. 33. ad. 34. i ad. 35.. 

općinski vijećnik Dragan Alajbeg bio je izočan. 

Ostali: mr.sc. Ivo Sorić, općinski načelnik Općine Seget i Anđelka Sučić, dipl.iur., pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget. 

Zapisničar: Petar Špika, dipl.iur.. 

Kvoruma ima za pravovaljano odlučivanje. 

U raspravi o zapisniku sa 3. sjednice sudjelovali su vijećnici Luka Jadrić, Zvonimir Šegvić, 

Ante Barada i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur. 

Zapisnik sa 3. sjednice prihvaćen je većinom glasova (osam glasova „za“ i pet glasova 

„protiv“). 

 

D n e v n i   r e d 

1. Proračun Općine Seget za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu, 

2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Seget za 2022. godinu, 

3. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Seget za 2022. godinu, 

4. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini u Općini Seget, 

5. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru na području Općine Seget za 2022. godinu,  

6. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka 

turista na području Općine Seget za 2022. godinu, 

7. Odluka o Planu nabave Općine Seget za 2022. godinu, 

8. Zaključak, 

9. Izmjene i dopune Proračuna Općine Seget za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 

2023. godinu, 

10. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Seget 

za 2021. godinu, 

11. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini u 

Općini Seget, 

12. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

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

13. Izmjene i dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene 

poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Seget za 2021. godinu, 

14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Planu nabave Općine Seget za 2021. godinu, 



15. Zaključak 

16. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu, 

17. Odluka o raspoređivanju sredstava za godišnje financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Seget za 2022. godinu, 

18. Odluka o početku postupka javne nabave i imenovanju stručnog povjerenstva za 

javnu nabavu,  

19. Odluka o početku postupka javne nabave i imenovanju stručnog povjerenstva za 

javnu nabavu,  

20. Odluka o početku postupka javne nabave i imenovanju stručnog povjerenstva za 

javnu nabavu, 

21. Odluka o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne 

naknade za druge namjene različite od namjena propisanih čl.76. i 91. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu, 

22. Odluka o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne 

naknade za druge namjene različite od namjena propisanih čl.76. i 91. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu, 

23. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi, 

24. Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Seget za 

razdoblje od 2022. – 2027. godine, 

25. Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Seget za 2022. godinu, 

26. Plan davanja koncesija za 2022. godinu, 

27. Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija za razdoblje od 2022. do 2024. 

godine, 

28. Zaključak, 

29. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe 

spašavanja na području Općine Seget za 2022. godine, 

30. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu  

za Općinu Seget, 

31. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području općine Seget za 2021. 

godinu, 

32. Analiza stanja u sustavu civilne zaštite na području Općine Seget u 2020. godini, 

33. Plan razvoja Civilne zaštite na području Općine Seget, 

34. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Tratinčica“, Seget Donji, 

35. Zaključak o očitovanju na pravo prvokupa nekretnine dijela čest.zem. 4033/3, Z.U. 

3175 K.O. Seget. 

 

Vijećnik Luka Jadrić predložio je dopunu dnevnog reda sa slijedećim točkama: da se izradi 

aplikacija vezana uz transparentnost i trošenje sredstava, izmjena poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Seget i raspisivanje izbora za mjesne odbore. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Luka Jadrić i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur. 

Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić zatražio je stanku od 5 minutu koju je 

predsjednik Općinskog vijeća Ivan Strize odobrio. 

Po završetku stanke uslijedilo je glasovanje o dopuni dnevnog reda. 

Dopuna dnevnog reda nije prihvaćena većinom glasova (šest glasova „za“ i sedam glasova 

„protiv“)  

Dnevni red prihvaćen je većinom glasova (osam glasova „za“ i pet glasova „protiv“). 

Vijećnik Luka Jadrić je zatražio stanku od 5 minutu koju je predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Strize odobrio. 

 

              ad.1. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu o 

Proračunu Općine Seget za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu u kojoj su 

sudjelovali vijećnici Zvonimir Šegvić, Luka Jadrić, Ante Barada, Dragan Alajbeg, Hrvoje 

Ševo, Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić i Pročelnica Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur. 



Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je isti Proračun jednoglasno prihvaćen 

(osam glasova „za“).        

 

              ad.2. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o Odluci 

o izvršavanju Proračuna Općine Seget za 2022. godinu. 

Vijećnik Ante Barada zatražio je stanku od 5 minutu koju je predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Strize odobrio. 

Po završetku stanke uslijedilo je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnik Zvonimir Šegvić 

Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur.  

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka jednoglasno prihvaćena 

(osam glasova „za“).  

 

              ad.3. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o 

Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Seget za 2022. godinu. 

Vijećnik Hrvoje Ševo zatražio je stanku od 5 minutu koju je predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Strize odobrio. 

Po završetku stanke uslijedilo je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnik Luka Jadrić,  

Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je isti Program jednoglasno prihvaćen 

(osam glasova „za“).  

 

              ad.4. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o 

Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini u Općini Seget u kojoj su 

sudjelovali vijećnici Zvonimir Šegvić, Ante Barada, Hrvoje Ševo, Luka Jadrić, Općinski 

načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Seget Anđelka Sučić, dipl.iur. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je isti Program jednoglasno prihvaćen 

(osam glasova „za“). 

 

              ad.5. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o 

Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

na području Općine Seget za 2022. godinu, u kojoj su sudjelovali vijećnici Ante Barada, 

Luka Jadrić, Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić i Pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur.  

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je isti Program jednoglasno prihvaćen 

(osam glasova „za“). 

 

              ad.6. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o 

Programu utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista 

na području Općine Seget za 2022. godinu, u kojoj su sudjelovali vijećnici Luka Jadrić, 

Zvonimir Šegvić, Ante Barada, Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić i Pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je isti Program jednoglasno prihvaćen 

(osam glasova „za“).  

 

              ad.7. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o Odluci 

o Planu nabave Općine Seget za 2022. godinu u kojoj su sudjelovali vijećnici Luka Jadrić, 

Dragan Alajbeg, Ante Barada, Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić i Pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur.  



 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka jednoglasno prihvaćen 

(osam glasova „za“).        

      

              ad.8. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o 

Zaključku o prijedlogu Financijskog plana dječjeg vrtića „Tratinčica“,  u kojoj su sudjelovali 

vijećnici Luka Jadrić, Zvonimir Šegvić, Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić i 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je isti Zaključak jednoglasno prihvaćen 

(osam glasova „za“). 

 

              ad.9. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o 

Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Seget za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 

2023. godinu u kojoj su sudjelovali vijećnici Luka Jadrić, Hrvoje Ševo, Ante Barada, 

Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur.  

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te su iste Izmjene i dopune jednoglasno 

prihvaćene (osam glasova „za“). 

 

              ad.10. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o 

Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Seget 

za 2021. godinu u kojoj su sudjelovali vijećnik Luka Jadrić i Općinski načelnik Općine Seget 

mr.sc. Ivo Sorić. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te su iste Izmjene i dopune jednoglasno 

prihvaćene (sedam glasova „za“). 

 

              ad.11. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o 

Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini u 

Općini Seget u kojoj su sudjelovali vijećnici Luka Jadrić, Ante Barada i Općinski načelnik 

Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić.  

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te su iste Izmjene i dopune jednoglasno 

prihvaćene (sedam glasova „za“). 

 

              ad.12. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o 

Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Seget za 2021. godinu i zatvorio raspravu. 

Uslijedilo je glasovanje, te su iste Izmjene i dopune jednoglasno prihvaćene (sedam glasova 

„za“). 

 

              ad.13.  

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o 

Izmjenama i dopunama Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju 

uvjeta boravka turista na području Općine Seget za 2021. godinu. 

Vijećnik Luka Jadrić zatražio je stanku od 5 minutu koju je predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Strize odobrio. 

Po završetku stanke uslijedilo je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Luka Jadrić.   

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te su iste Izmjene i dopune jednoglasno 

prihvaćene (osam glasova „za“). 

 

              ad.14.  

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o Odluci 

o izmjeni i dopuni Odluke o Planu nabave Općine Seget za 2021. godinu u kojoj su  



 

sudjelovali vijećnici Dragan Alajbeg, Ante Barada, Luka Jadrić i Općinski načelnik Općine 

Seget mr.sc. Ivo Sorić  

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka jednoglasno prihvaćena 

(osam glasova „za“). 

 

              ad.15.  

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o 

Zaključku prijedlogu Izmjena i dopuna  Financijskog plana dječjeg vrtića „Tratinčica“ i 

zatvorio raspravu 

Uslijedilo je glasovanje, te je isti Zaključak jednoglasno prihvaćen (osam glasova „za“). 

 

             ad.16. 

            Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o Odluci 

o dopuni Odluke o komunalnom redu u kojoj su sudjelovali vijećnici Luka Jadrić, Zvonimir 

Šegvić, Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić i Pročelnica Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur.  

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka jednoglasno prihvaćena 

(trinaest glasova „za“). 

 

              ad.17.  

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o Odluci 

o raspoređivanju sredstava za godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 

u Općinskom vijeću Općine Seget za 2022. godinu u kojoj su sudjelovali vijećnici Ante 

Barada, Luka Jadrić, Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić i Pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur.  

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka jednoglasno prihvaćena 

(osam glasova „za“). 

 

              ad.18.  

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o Odluci 

o početku postupka javne nabave i imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u 

kojoj su sudjelovali vijećnici Ante Barada, Luka Jadrić, Općinski načelnik Općine Seget 

mr.sc. Ivo Sorić i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, 

dipl.iur.  

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka prihvaćena većinom 

glasova (osam glasova „za“ i pet glasova „suzdržan“). 

 

              ad.19.  

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o Odluci 

o početku postupka javne nabave i imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u 

kojoj su sudjelovali vijećnici Zvonimir Šegvić, Ante Barada, Luka Jadrić, Općinski načelnik 

Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić i voditelj odsjeka Petar Špika  

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka prihvaćena većinom 

glasova (osam glasova „za“ i pet glasova „suzdržan“). 

 

              ad.20.  

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o Odluci 

o početku postupka javne nabave i imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i 

zatvorio raspravu 

Uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka prihvaćena većinom glasova (osam glasova „za“ i 

pet glasova „suzdržan“). 

 

              ad.21.  

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o Odluci 

o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za 

druge namjene različite od namjena propisanih čl.76. i 91. Zakona o komunalnom 



gospodarstvu u kojoj su sudjelovali vijećnik Zvonimir Šegvić i Općinski načelnik Općine 

Seget mr.sc. Ivo Sorić. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka prihvaćena većinom 

glasova (osam glasova „za“ i pet glasova „suzdržan“). 

 

              ad.22.  

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o Odluci 

o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za 

druge namjene različite od namjena propisanih čl.76. i 91. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu i zatvorio raspravu 

Uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka prihvaćena većinom glasova (osam glasova „za“ i 

pet glasova „suzdržan“). 

 

              ad.23.  

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o Odluci 

o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u kojoj su sudjelovali 

vijećnici Zvonimir Šegvić, Luka Jadrić, Ante Barada, Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. 

Ivo Sorić i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka prihvaćena većinom 

glasova (osam glasova „za“ i pet glasova „protiv“). 

 

              ad.24.  

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o 

Strategiji upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Seget za razdoblje od 

2022. – 2027. godine u kojoj su sudjelovali vijećnik Ante Barada i Općinski načelnik Općine 

Seget mr.sc. Ivo Sorić.  

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Strategija prihvaćena većinom 

glasova (osam glasova „za“ i pet glasova „suzdržan“). 

 

              ad.25.  

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o Planu 

upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Seget za 2022. godinu u kojoj su sudjelovali 

vijećnici Luka Jadrić, Hrvoje Ševo, Ante Barada i Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo 

Sorić. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je isti Plan prihvaćen većinom glasova 

(osam glasova „za“ i pet glasova „suzdržan“). 

 

              ad.26.  

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu Planu 

davanja koncesija za 2022. godinu u kojoj su sudjelovali vijećnik Luka Jadrić i Općinski 

načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić.  

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je isti Plan jednoglasno prihvaćen (osam 

glasova „za“). 

 

              ad.27.  

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o 

Srednjoročnom (trogodišnjem) Planu davanja koncesija za razdoblje od 2022. do 2024. 

godine, u kojoj su sudjelovali vijećnici Zvonimir Šegvić, Ante Barada, Općinski načelnik 

Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget 

Anđelka Sučić, dipl.iur. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je isti Plan jednoglasno prihvaćen (osam 

glasova „za“). 

 

              ad.28.  

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o 

Zaključku o Izvješću Općinskog načelnika Općine Seget u kojoj su sudjelovali vijećnici  



Ante Barada, Luka Jadrić, Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić i Pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur.. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je isti Zaključak prihvaćen većinom 

glasova (osam glasova „za“ i četiri glasa „suzdržan“). 

 

              ad.29.  

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o 

Programu javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja 

na području Općine Seget za 2022. godine u kojoj su sudjelovali vijećnik Luka Jadrić, 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur. i voditelj 

odsjeka Petar Špika. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je isti Program jednoglasno prihvaćen 

(osam glasova „za“). 

 

              ad.30.  

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o Odluci 

o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu  za Općinu 

Seget u kojoj je sudjelovao vijećnik  Luka Jadrić. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka jednoglasno prihvaćena 

(osam glasova „za“). 

 

              ad.31.  

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o 

Provedbenom planu unapređenja zaštite od požara na području općine Seget za 2021. godinu 

u kojoj su sudjelovali vijećnici  Ante Barada, Luka Jadrić, Općinski načelnik Općine Seget 

mr.sc. Ivo Sorić i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, 

dipl.iur. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je isti Provedbeni plan prihvaćen 

većinom glasova (osam glasova „za“ i četiri glasa „suzdržan“).  

 

              ad.32.  

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o 

Analizi stanja u sustavu civilne zaštite na području Općine Seget u 2020. godini i zatvorio 

raspravu 

Uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka prihvaćena većinom glasova (osam glasova „za“ i 

četiri glasa „suzdržan“). 

 

              ad.33  

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o Planu 

razvoja Civilne zaštite na području Općine Seget i zatvorio raspravu 

Uslijedilo je glasovanje, te je isti Plan jednoglasno prihvaćen (dvanaest glasova „za“). 

 

              ad.34.  

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o Odluci 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Tratinčica“, Seget Donji i zatvorio raspravu 

Uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka prihvaćena većinom glasova (osam glasova „za“ i 

četiri „suzdržan“). 

 

              ad.35.  

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o 

Zaključku o očitovanju na pravo prvokupa nekretnine dijela čest.zem. 4033/3, Z.U. 3175 

K.O. Seget u kojoj je sudjelovao vijećnici Zvonimir Šegvić i Pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je isti Zaključak prihvaćen većinom 

glasova (osam glasova „za“ i tri „suzdržan“). 

 

 



 

 

Vijećnik Ante Barada zatražio je stanku od 5 minutu koju je predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Strize odobrio. 

Po završetku stanke prešlo se na točku Razno. 

 

Razno: 

10. Vijećnik Ante Barada navodi da nije dobio tražene odgovore CV članova 

Povjerenstava, njihove kompetencije i kako su birani, zašto se sastavi nekih 

Povjerenstava nisu mijenjali, Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Seget nije 

se dostavila u digitalnom obliku i pitanja za vijećnika Ivicu Čariju na koja nije dobio 

odgovore. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, 

dipl.iur., je odgovorila: dobili ste sve odgovore. 

Vijećnik Ante Barada pitao je Općinskog načelnika Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić da 

li je kompetentan da vodi Općinu Seget i da svoje mjesto prepusti drugom i da li 

razmišlja o ostavci? Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić je odgovorio: 

Vaš način komunikacije je neprimjeren i tko ste Vi da određujete moju kompetenciju i 

još me vrijeđate. 

11. Vijećnik Zvonimir Šegvić čita dokument Vrhovnog suda i ako se nekretnina koristi i 

nije u statusu stvarnog dobra da li to znači da u slučaju koncesije protekom roka od 20 

godina postati njegovo vlasništvo? Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić je 

odgovorio sa protupitanjem da li je vama u interesu da Općina Seget vodi računa o 

svojim nekretninama i iste upisuje na svoje ime i da li će javne ulice koje koristite 

netko upisati na svoje ime!?.    

12. Vijećnik Luka Jadrić pitao je: Pročelnice rekli ste nam da ste smanjili kontakte zbog 

korone kako onda Vinko Zulim može biti u Općini Seget 3 sata a nas ne puštate? 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur., je 

odgovorila: nije istina, primili smo vas na razgovor, a Vinko Zulim je saborski 

zastupnik koji zastupa interese Općine Seget. 

Vijećnik Luka Jadrić pitao je kada će se raspisati izbori za mjesne odbore? Pročelnica     

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur., je odgovorila: 

dobili ste odgovor. 

13. Vijećnik Hrvoje Ševo pitao je: zašto se samo u predizborno vrijeme dijele božićnice i 

uskrsnice i zašto se ove godine nije dijelila božićnica? Općinski načelnik Općine 

Seget mr.sc. Ivo Sorić je odgovorio: uskrsnice se dijele i kada nije predizborno 

vrijeme a božićnice će se dijeliti kada bude vrijeme. 

                 

          Završeno u 11,53 sati. 

 

 

 

 

                                                                                                                   PREDSJEDNIK 

                                                                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                          Ivan Strize, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Članovima Općinskog vijeća - svima, 

2. Pismohrana, 

3. Arhiva. 



REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SEGET 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 024-01/22-01/1 

URBROJ: 2181-46-1-22-1 

Seget Donji, 31. siječnja 2022. godine 

 

 

Z A P I S N I K 

sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Seget održane 31. siječnja 2022. godine u zgradi 

Općine Seget. 

Započeto u 9,00 sati. 

Nazočni Općinski vijećnici: Božidar Pavković, Ivica Čarija, Radomir Dragan, Ivan 

Strize,Vinko Barada, Mirjana Odak, Ante Topčić, Mirko Gulišija, Luka Jadrić, Ante Barada, 

Zvonimir Šegvić, Dragan Alajbeg i Hrvoje Ševo. 

Ostali: mr.sc. Ivo Sorić, općinski načelnik Općine Seget. 

Zapisničar: Petar Špika, dipl.iur. 

Kvoruma ima za pravovaljano odlučivanje. 

U raspravi o zapisniku sa 4. sjednice sudjelovao je vijećnik Luka Jadrić. 

Zapisnik sa 4. sjednice prihvaćen je većinom glasova (osam glasova „za“ i pet glasova 

„protiv“). 

 

D n e v n i   r e d 

36. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području 

Općine Seget, 

37. Odluka o početku postupka javne nabave i imenovanje stručnog povjerenstva za javnu 

nabavu, 

38. Zaključak, 

39. Informacija o uređenju mjesne ambulante u Bristivici, 

40. Informacija o uređenju mjesne ambulante u Ljubitovici. 

 

Vijećnik Ante Barada zatražio je stanku od 5 minutu koju je predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Strize odobrio. 

Po završetku stanke vijećnik Luka Jadrić predložio je dopunu dnevnog reda sa slijedećim 

točkama: informacija o radu i djelovanju Povjerenstva za proračun i financije, gospodarstvo, 

poduzetništvo i turizam u 2021. godini i izvještaj o stanju dokumentacije i planovima za 

izgradnju alternativne ceste.  

Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić zatražio je stanku od 5 minutu koju je 

predsjednik Općinskog vijeća Ivan Strize odobrio. 

Po završetku stanke vijećnik Zvonimir Šegvić predložio je dopunu dnevnog reda sa 

slijedećim točkama: prijedlog jednokratne novčane potpore povodom Uskrsa i informacija o 

radu i djelovanju Povjerenstva za obnovu i razvitak Zagorskog dijela Općine Seget u 2021. 

godini. 

Vijećnik Dragan Alajbeg predložio je dopunu dnevnog reda sa slijedećim točkama: 

informacija o radu i djelovanju Povjerenstva za komunalno gospodarstvo, upravljanje 

imovinom, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u 2021. godini i informacija o radu i 

djelovanju Povjerenstva za predškolski odgoj, osnovno školstvo, kulturu, znanost, religijsku 

kulturu, šport, zdravstvo, rad i socijalnu skrb u 2021. godini.   

Vijećnik Hrvoje Ševo predložio je dopunu dnevnog reda sa slijedećom točkom: informacija o 

radu i djelovanju Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost u 2021. godini.  

Vijećnik Ante Barada predložio je dopunu dnevnog reda sa slijedećim točkama: informacija o 

radu i djelovanju Povjerenstva za protupožarnu i civilnu zaštitu, HVIDR-u, civilne udruge i 

udruge proizišle iz Domovinskog rata u 2021. godini, izmjena Plana nabave Općine Seget za 

2022. godinu i promjena naziva Šetališta Vice Zulima Virulice u Šetalište dr. Franje 

Tuđmana.  



Dopune dnevnog reda nisu prihvaćene većinom glasova (pet glasova „za“ i osam glasova 

„protiv“). 

Dnevni red prihvaćen je većinom glasova (osam glasova „za“ i pet glasova „protiv“). 

 

              ad.1. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu o Odluci 

o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Seget u 

kojoj su sudjelovali vijećnici Luka Jadrić, Ante Barada, Zvonimir Šegvić, Dragan Alajbeg i 

Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka prihvaćena većinom glasova 

(osam glasova „za“ i pet glasova „protiv“). 

 

              ad.2. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o Odluci 

o početku postupka javne nabave i imenovanje stručnog povjerenstva za javnu nabavu u kojoj 

su sudjelovali vijećnici Ante Barada, Luka Jadrić i Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo 

Sorić. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je ista Odluka prihvaćena većinom 

glasova (osam glasova „za“ i pet glasova „suzdržan“).  

 

              ad.3. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o 

Zaključku o financiranju troškova prijevoza u kojoj su sudjelovali vijećnici Zvonimir Šegvić, 

Ante Barada i Mirjana Odak. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je isti Zaključak jednoglasno prihvaćen 

(trinaest glasova „za“).  

 

              ad.4. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o 

Informaciji o uređenju mjesne ambulante u Bristivici u kojoj su sudjelovali vijećnici Mirjana 

Odak, Ante Barada, Luka Jadrić i Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić. 

 

              ad.5. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu o 

Informaciji o uređenju mjesne ambulante u Ljubitovici, u kojoj su sudjelovali vijećnici Luka 

Jadrić, Ante Topčić, Ante Barada i Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić.   

 

 

Razno: 

14. Vijećnik Ante Barada pitao je za prometni znak u ulici Stjepana Radića u Seget 

Vranjici, problem ograde na magistrali D 8 i da se zatraži od Hrvatskih cesta da se to 

napravi, zašto se ne dijeli uskrsnica i problem nedostatka rasvjete u ulici Kneza 

Domagoja.  

15. Vijećnik Luka Jadrić pitao je zašto nije aktivna aplikacija I Transparentnost? Općinski 

načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić je odgovorio da je sve dogovoreno sa firmom i  

aplikacija I Transparentnost biti će vidljiva kada se bude obrađivala 2022. godina.      

16. Vijećnik Ante Barada ponovno je pitao o promjeni imena šetnice i imenovanje iste u 

Šetalište Dr. Franje Tuđmana. Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić je 

odgovorio: mi znamo tko je Dr. Franjo Tuđman i što znači HDZ-u. 

17. Vijećnik Ante Barada pitao je Općinskog načelnika Općine Seget mr.sc. Iva Sorića 

kada je bio u Hrvatske ceste da li su vam rekli da donesete potpise mještana jer smo 

mi donijeli oko 120 potpisa? Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić je 

odgovorio da se tu radi o samo dvije kuće koje su najugroženije i koje nisu donijele 

potpise. 

18. Vijećnik Vinko Barada pitao je Općinskog načelnika Općine Seget mr.sc. Iva Sorića o 

Segetskom zborniku? Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić je odgovorio 

da Općina Seget tu nije bila uključena i Ivan Pažanin me pitao da li Općina Seget želi 



sudjelovati u izradi Segetskog zbornika i ja sam odgovorio potvrdno i da Općina 

Seget želi biti uključena u izradu i sutra da se uključe ostala mjesta u Općini Seget, ali 

do danas nismo dobili nikakav upit od njega, iako je obećao. 

19. Vijećnik Hrvoje Ševo rekao je da se na privatnom putu nalaze dva stupa javne 

rasvjete i kada će se sanirati dio šetnice koji je oštećen tijekom radova i da se napravi 

zaštitna ograda na jednom dijelu šetnice? Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo 

Sorić je odgovorio: koliko je meni poznato tu nema devastacije a u svezi ograde to je 

veliki problem koji će se riješiti u okviru izgradnje kanalizacijskog sustava na tom 

području i postojeće pećine da se sačuvaju i iskoriste u turističke svrhe. 

20. Vijećnik Zvonimir Šegvić govori vijećnici Mirjana Odak da od 90-ih vrijede 

demokratska načela i dugogodišnja ste općinska vijećnica i rekli ste da ste zadovoljni 

svojim radom. 

21. Vijećnik Ante Topčić pita o nizu mjera koje se nudi i planira li Općina Seget svojom 

inicijativom oživjeti potencijal zagorskog dijela uključujući i udrugu „Šarac“.  

22. Vijećnik Luka Jadrić govori Općinskom načelniku Općine Seget mr.sc. Ivu Soriću da 

se slaže sa njegovim izlaganjem i mi pružamo ruku suradnje, napustimo 1945. godinu 

i okrenimo se modernoj Hrvatskoj.  

23. Vijećnik Zvonimir Šegvić govori o neefikasnoj vlasti u Općini Seget, skeptičan sam 

što se tiče ambulante u Ljubitovici, a što se tiče mjesnih odbora neče napraviti ništa 

bez volje a volje nema. 

24. Vijećnik Ante Topčić uvijek postavljate pitanje mjesnih odbora i u dogovoru sa 

Općinom Seget i kao predstavnik svog mjesta Ljubitovice predlažem neke ideje i 

vjerujem da će se te ideje realizirati i da će se vidjeti rezultati našeg rada. 

25. Vijećnik Dragan Alajbeg pitao je kada će biti rezultati stipendija? 

26. Vijećnik Luka Jadrić reko je vijećniku Anti Topčiću da je danas glasao protiv 

„uskrsnica“ i protiv rasvjete i da li Općina Seget krenula u nabavu autobusnih 

nadstrešnica za zagorski dio Općine Seget. 

27. Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić je rekao da je upoznat sa 

potencijalom Općine Seget i među ostalim tu je ljubitovački luk koji ima i certifikat i 

Općine Seget je spremna pozvati stručne ljude, te će cijeli projekt podržati i 

financirati. 

     Stipendije će se ovaj tjedan obraditi o čemu će svi biti obaviješteni.     

        

          Završeno u 11,03 sati. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   PREDSJEDNIK 

                                                                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                          Ivan Strize, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Članovima Općinskog vijeća - svima, 

2. Pismohrana, 

3. Arhiva. 


