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KLASA: 021-05/21-01/3 

URBROJ: 2184/03-1-21-1 

Seget Donji, 26. ožujka 2021. godine 

 

   Z A P I S N I K  

 

sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Seget održane 26. ožujka 2021. godine u zgradi 

Općine Seget. 

              Započeto u 9,00 sati. 

              Nazočni Općinski vijećnici: Božidar Pavković, Ivica Čarija, Ante Višić, Radomir 

Dragan, Ivan Strize, Vinko Barada, Mirjana Odak, Roko Milat, Iva Ševo, Ivo Balta, Ante Projić 

i Hrvoje Ševo.  

              Izočni: 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 33. sjednice jednoglasno je prihvaćen. 

 

D n e v n i   r e d 
1. Izviješće o ostvarenju Proračuna Općine Seget za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine, 

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

2023. godinu, 

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Planu nabave Općine Seget za 2021. godinu, 
4. Zaključak po Izviješću  o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 

Općini Seget u 2020. godini, 

5. Zaključak po Izviješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatno-

sti iz  Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2020. godini u Općini Seget, 

6. Zaključak po Izviješću o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje neza-

konito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Seget za 2020. godinu, 

7. Zaključak po Izviješću o izvršenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene 

poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Seget za 2020. godinu, 

8. Zaključak o usvajanju Izviješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlas-

ništvu Općine Seget za 2020. godinu, 

9. Suglasnost na Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Seget Donji za razdob-

lje siječanj – prosinac 2020. godine, 

10. Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći povodom Uskrsa,   

11. Odluka o početku postupka javne nabave i imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu,  

12. Zaključak o davanju suglasnosti na nove cijene javne usluge prikupljanja, miješanog komunal-

nog i biorazgradivog otpada sa područja Općine Seget, 

13. Zaključak, 

14. Zaključak o usvajanju Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Seget za 2020. 

godinu, 

15. Zaključak o usvajanju Izviješća o lokacijama i količinama otpada, te troškovima uklanjanja 

odbačenog otpada na području Općine Sege u 2020. godini, 

16. Zaključak o usvajanju Izviješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Seget u području prirodnih 

nepogoda za 2020. godinu. 



 

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

jednom točkom, koja glasi: 

17. Zaključak.  

 

Dopuna dnevnog reda i dnevni red u cjelini jednoglasno je prihvaćen (dvanaest glasova „za“). 

 

            ad.1. 

            Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić, u ime 

Općinskog načelnika, nazočnima je podnio Izviješće o radu Općinskog načelnika, o ostvarenju 

Proračuna Općine Seget za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine. Nakon čega je vijećnik 

Ante Projić rekao: kako je nisko izvršenje  proračuna u pogledu ulaganja u komunalnu 

infrastrukturu, Pročelnik je odgovorio: postoji više projekata komunalne infrastrukture, ali 

njihova realizacija ovisi o brojnim javno pravnim tijelima koja sudjeluju u njihovom postupku. 

Uslijedilo je glasovanje, te je gore navedeno Izviješće prihvaćeno većinom glasova (deset 

glasova „za“ i dva glasa „protiv“). 

 

            ad.2 

            Nakon izlaganja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget mr.sc. Ive 

Sorića u kojem su iznesene Izmjene i dopune Proračuna Općine Seget za 2021. godinu s 

projekcijama za 2022. i 2023. godinu, uslijedilo je glasovanje, te su iste Izmjene i dopune 

prihvaćene većinom glasova (deset glasova „za“ i dva glasa „suzdržan“). 

 

           ad.3.  

           Nakon izlaganja mr.sc. Ive Sorića, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Seget, uslijedilo je glasovanje, te je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave 

Općine Seget za 2020. godinu, prihvaćena većinom glasova (deset glasova „za“ i dva glasa 

„suzdržan“). 

 

           ad.4.  

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

podnio Izviješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini 

Seget u 2020. godini, uslijedilo je glasovanje, te je isto Izviješće  prihvaćeno  većinom glasova 

(deset glasova „za“ i dva glasa „protiv“). 

 

          ad.5. 

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

podnio Izviješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz  

Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2020. godini u Općini Seget, uslijedilo je glasovanje, 

te je Zaključak o prihvaćanju gore navedenog Izviješća  donesen većinom glasova (deset 

glasova „za“ i dva glasa „protiv“). 

 

 

          ad.6. 

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

podnio Izviješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Seget za 2020. godinu, uslijedilo je glasovanje, 

te je Zaključak o prihvaćanju gore navedenog Izviješća  donesen većinom glasova (deset 

glasova „za“ i dva glasa „suzdržan“). 

 



           ad.7. 

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

podnio Izviješće o izvršenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene 

poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Seget za 2020. godinu, uslijedilo je 

glasovanje, te je Zaključak o prihvaćanju gore navedenog Izviješća  donesen većinom glasova 

(deset glasova „za“ i dva glasa „protiv“). 

 

           ad.8. 

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

podnio Izviješće o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine 

Seget za 2020. godinu, uslijedilo je glasovanje, te je Zaključak o prihvaćanju gore navedenog 

Izviješća  donesen većinom glasova (deset glasova „za“ i dva glasa „suzdržan“). 

 

           ad.9.  

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

izložio Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Seget Donji za razdoblje 

siječanj – prosinac 2020. godine, uslijedilo je glasovanje, te je dana suglasnost na isti gore 

navedeni Godišnji financijski izvještaj većinom glasova (deset glasova „za“ i dva glasa 

„suzdržan“). 

 

          ad.10. 

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

obrazložio Odluku o jednokratnoj novčanoj pomoćni provodom Uskrsa, nakon čega je 

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

 

          ad.11. 

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

obrazložio Odluku o početku postupka javne nabave i imenovanju stručnog povjerenstva za 

javnu nabavu „Prijevoz i opskrba pitkom vodom cisternom u zagorski dio Općine Seget (Seget 

Donji iznad DC-8, Seget Gornji, Bristivica, Prapatnica i Ljubitovica) koji nije priključen na 

vodoopskrbni sustav u 2021. godini“, nakon čega je uslijedilo glasovanje, te je ista Odluka 

jednoglasno donesena  (dvanaest glasova „za“). 

                           

          ad.12. 

          Nakon izlaganja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget mr.sc. Ive 

Sorića, uslijedilo je glasovanjem, te je Zaključak o davanju suglasnosti na nove cijene javne 

usluge prikupljanja, miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada sa područja Općine Seget, 

prihvaćen većinom glasova (devet glasova „za“ i tri glasa „protiv“). 

 

 

          ad.13. 

          Nakon izlaganja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget mr.sc. Ive 

Sorića u kojem je pojašnjen Zaključak o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Seget, a sve 

sukladno Zakonu o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, uslijedilo je glasovanje, te je 

gore navedeni Zaključak jednoglasno donesen (dvanaest glasova „za“). 

 

 

          ad.14.        

          Nakon izlaganja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget mr.sc. Ive 

Sorića u kojem je izneseno Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Seget za 



2020. godinu, uslijedilo je glasovanje, te je isto Izviješće prihvaćeno većinom glasova (deset 

glasova „za“ i dva glasa „suzdržan“). 

 

          ad. 15. 

          Nakon izlaganja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget mr.sc. Ive 

Sorića u kojem je izneseno Izviješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, te 

troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Seget u 2020. godini, uslijedilo 

je glasovanje, te je Zaključak o prihvaćanju gore navedenog Izviješća  donesen većinom 

glasova (deset glasova „za“ i dva glasa „protiv“). 

 

          ad. 16. 

          Nakon izlaganja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget mr.sc. Ive 

Sorića u kojem je izneseno Izviješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Seget u području 

prirodnih nepogoda za 2020. godinu, uslijedilo je glasovanje, te je Zaključak o prihvaćanju 

gore navedenog Izviješća  jednoglasno donesen (dvanaest glasova „za“). 

 

          ad. 17. 

          Nakon izlaganja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget mr.sc. Ive 

Sorića u kojem je projašnjen Zaključak o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu 

upotrebu, a sve u skladu sa člankom 19. stavkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim 

lukama i članak 4. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, uslijedilo je 

glasovanje, te je gore navedeni Zaključak donesen većinom glasova (deset glasova „za“ i dva 

glasa „protiv“). 

  

 

 

          Završeno u 9,30 sati.     

 

                                                         

  PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ivan Strize, v.r. 

 

Dostaviti:                                                                                                               

1. Članovima Općinskog vijeća – svima, 

2. Pismohrana, 

3. Arhiva.         
 

 

 

 

 

 

 


