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Z A P I S N I K 

sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Seget održane 29. siječnja 2021. godine u zgradi Općine Seget. 

Na početku sjednice Mandatno povjerenstvo podnijelo je Izviješće o prestanku i početku mandata 

Općinskog vijećnika, Vijećnik Radoslav Muštra preminuo je, te mu je mandat prestao, a dužnost 

zamjenika u Općinskom vijeću Općine Seget umjesto Radoslava Muštre obnašati će Vinko Barada. 

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

Vijećnik Vinko Barada dao je i potpisao prisegu.  

              Započeto u 9,00 sati. 

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

Strize,Vinko Barada, Mirjana Odak, Roko Milat, Iva Ševo, Ivo Balta, Ante Projić i Hrvoje Ševo.  

              Izočni: Ante Višić i Ivan Vukman. 

              Ostali: Ana Tomaš, prof., zamjenica općinskog načelnika i mr.sc. Ivo Sorić, pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget. 

              Zapisničar: Anđelka Sučić, dipl.iur.. 

              Kvoruma ima za pravovaljano odlučivanje. 

              Zapisnik sa 31. sjednice jednoglasno je prihvaćen. 

 

D n e v n i   r e d 

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

2. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun plaće zamjenika načelnika iz 

radnog odnosa  i naknadu za rad zamjenika načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja rad-

nog odnosa, 

3. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za predškolski odgoj, 

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

protupožarnu i civilnu zaštitu,HVIDR-u, udruge i udruge proizišle iz Domovinskog rata, 

4. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja Općine Seget, 

5. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Sveti Danijel – dio Seget Do-

nji, 

6. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Seget, 

7. Zaključak o davanju suglasnosti, 

8. Zaključak.   

 

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

 

              ad.1. 

              Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić, nazočnima je 

obrazložio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget, 

nakon čega je uslijedilo glasovanje, te je ista Odluka jednoglasno donesena (jedanaest glasova „za“).        

 

              ad.2. 

              Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić, nazočnima je 

obrazložio Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun plaće zamjenika načelnika 

iz radnog odnosa  i naknadu za rad zamjenika načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog 

odnosa, nakon čega je uslijedilo glasovanje, te je ista Odluka donesena  većinom glasova (devet glasova 

„za“ i dva glasa „suzdržan“).  

 



              ad.3. 

              Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić, nazočnima je 

obrazložio Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za predškolski odgoj, 

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

protupožarnu i civilnu zaštitu,HVIDR-u, udruge i udruge proizišle iz Domovinskog rata, nakon čega je 

uslijedilo glasovanje, te je ista Odluka donesena  većinom glasova (devet glasova „za“ i dva glasa 

„suzdržan“).  

 

              ad.4. 

              Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić, nazočnima je 

obrazložio Odluku o  izradi Izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja Općine Seget, nakon čega je 

uslijedilo glasovanje, te je ista Odluka jednoglasno donesena (jedanaest glasova „za“).  

 

              ad.5. 

              Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić, nazočnima je 

obrazložio Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Sveti Danijel – dio Seget 

Donji, nakon čega je uslijedilo glasovanje, te je ista Odluka donesena  većinom glasova (devet glasova 

„za“ i dva glasa „suzdržan“).  

 

              ad.6. 

              Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić, nazočnima je 

obrazložio Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Seget, nakon čega je uslijedilo glasovanje, 

te je ista Odluka donesena  većinom glasova (devet glasova „za“ i dva glasa „suzdržan“).  

 

              ad.7. 

              Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić, nazočnima je 

obrazložio Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu  Vodovod i kanalizacija d.o.o., 

Split, nakon čega je uslijedilo glasovanje, te je isti Zaključak jednoglasno donesen (jedanaest 

glasova „za“).        

      

              ad.8. 

              Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić, nazočnim je 

obrazložio Zaključak kojim se Ani Ban odobrava financiranje troškova prijevoza iz Ljubitovice 

do Centra Juraj Bonači, Split, nakon čega je uslijedilo glasovanje, te je isti Zaključak 

jednoglasno donesen (jedanaest glasova „za“). 

 

Razno: 

1. Vijećnik Ante Projić pitao je: kakva je situacija sa gradnjom sekundarne kanalizacijske 

mreže u Segetu, Pročelnik je odgovorio: tijekom ove godine bi se trebalo početi graditi.   
                      

 

          Završeno u 9,20 sati. 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivan Strize, v.r. 

Dostaviti: 

1. Članovima Općinskog vijeća – svima, 

2. Pismohrana, 

3. Arhiva. 

 


