
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SEGET 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 024-01/22-01/5 

URBROJ: 2181-46-1-22-1 

Seget Donji, 27. svibnja 2022. godine 

 

 

Z A P I S N I K 

sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Seget održane 27. svibnja 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, 

Dragan Alajbeg i Hrvoje Ševo. 

Izočni: Zvonimir Šegvić  

Tijekom glasovanja za točke ad. 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. općinski vijećnik Hrvoje Ševo bio 

je izočan. 

Tijekom glasovanja o zapisnicima sa 7. i 8. sjednice, dopune dnevnog reda i dnevnom redu  

općinski vijećnik Radomir Dragan bio je izočan. 

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

Zapisničar: Petar Špika, dipl.iur. 

Kvoruma ima za pravovaljano odlučivanje. 

U raspravi o zapisnicima sa 7. i 8. sjednice sudjelovali su vijećnici Luka Jadrić i Ante Barada. 

Zapisnici sa 7. i 8. sjednice prihvaćeni su većinom glasova (sedam glasova „za“ i četiri glasa 

„protiv“). 

 

D n e v n i   r e d 

 

1. Izviješće o ostvarenju Proračuna Općine Seget za razdoblje siječanj – prosinac 2021. 

godine, 

2. Suglasnost na Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Seget Donji za 

razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine, 

3. Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Općine Seget za 2021. godinu, 

4. Odluka o raspodjeli rezultata Financijskog plana Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Seget 

Donji za 2021. godinu, 

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

2024. godinu, 

6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Planu nabave Općine Seget za 2022. godinu, 
7. Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Seget, 

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

9. Etički kodeks, 

10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Tratinčica“, 

11. Zaključak o davanju suglasnosti na Redoviti program Dječjeg vrtića „Seget“, 

12. Zaključak o davanju suglasnosti na Program predškole Dječjeg vrtića „Seget“, 

13. Informacija o turističkoj zajednici Općine Seget. 

 

Vijećnik Luka Jadrić predložio je dopunu dnevnog reda sa slijedećom točkom: uvođenje 

aplikacije sjednica Općinskog vijeća jer ovakav način sjednica i pisani materijali za sjednice 

je zaostao i materijali bi trebali biti dostupni na aplikaciji i prijedlog o donošenju Odluke o 

ograničavanju korištenja jednokratne plastike za Općinu Seget. 

Vijećnik Ante Barada predložio je dopunu dnevnog reda sa slijedećom točkom: izmjena 

Plana nabave Općine Seget za 2022. godinu koje bi uključivale postavljanje koševa na 

Šetalištu Vice Zulima Virulice, uređenje i sanacija dječjih igrališta u Ljubitovici i Bristivici, 

izrada parka za vježbanje u Segetu Donjem, osvjetljenje crkava sv. Vida i sv. Ilije i izrada 

dvaju vidikovaca na ulazu u Seget Gornji. 



Dopune dnevnog reda nisu prihvaćene većinom glasova (četiri glasa „za“ i sedam glasova 

„protiv“).   

Dnevni red prihvaćen je većinom glasova (sedam glasova „za“ i četiri glasa „protiv“). 

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

Ivan Strize odobrio. 

Po završetku stanke sjednica je nastavljena. 

 

              ad.1. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu o 

Izviješće o ostvarenju Proračuna Općine Seget za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine 

u kojoj su sudjelovali vijećnici Ante Barada, Luka Jadrić, Hrvoje Ševo, Dragan Alajbeg, 

Božidar Pavković, Vinko Barada, predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, 

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

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je isto Izvješće prihvaćeno većinom glasova 

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

 

              ad.2. 

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

Godišnjem financijskom izvještaju Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Seget Donji za razdoblje 

siječanj – prosinac 2021. godine 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 Godišnji financijski izvještaj 

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

 

              ad.3. 

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

o raspodjeli rezultata Proračuna Općine Seget za 2021. godinu 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 četiri glasa „protiv“).  

 

              ad.4. 

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

o raspodjeli rezultata Financijskog plana Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Seget Donji za 2021. 

godinu koju je obrazložio Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić, nakon čega je 

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

četiri glasa „suzdržan“).  

 

              ad.5. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu o 

Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Seget za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 

2024. godinu, 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 su iste Izmjene i dopune prihvaćene 

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

 

              ad.6. 

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

o izmjeni i dopuni Odluke o Planu nabave Općine Seget 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 ista Odluka prihvaćena većinom 

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

 

              ad.7. 

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

o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Seget, 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 tri glasa „protiv“). 

 

              ad.8. 

              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 vijećnik Božidar Pavković i Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić.  

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

(jedanaest glasova „za“). 

 

              ad.9. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu o 

Etičkom kodeksu, 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 Etički kodeks prihvaćen većinom 

glasova (osam glasova „za“ i tri glasa „protiv“). 

 

              ad.10. 

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

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Tratinčica“, 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 Odluka jednoglasno prihvaćena 

(jedanaest glasova „za“). 

 

              ad.11. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu o 

Zaključku o davanju suglasnosti na Redoviti program Dječjeg vrtića „Seget“, koji je 

obrazložio Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić, nakon čega je uslijedilo 

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

 

              ad.12. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu o 

Zaključku o davanju suglasnosti na Program predškole Dječjeg vrtića „Seget“, koji je 

obrazložio Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić, nakon čega je uslijedilo 

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

 

              ad.13. 

             Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić nazočnim je iznio informacije o o 

turističkoj zajednici Općine Seget, nakon čega je predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget 

Ivan Strize otvorio raspravu u kojoj su sudjelovali vijećnici Luka Jadrić, Ante Barada i 

Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić. 

 

Razno: 

1. Vijećnik Božidar Pavković pitao je Općinskog načelnika Općine Seget mr.sc. Ivo 

Sorić kada će biti dovršena rekonstrukcija županijske ceste i ako se ne dovrši koji 

dijelovi će ostati nedovršeni. Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić 

odgovorio je da mu je rečeno od strane investitora da slijedeći tjedan kreće 

asfaltiranje, a velika većina radova bi trebala biti gotova do 15. lipnja.  

2. Vijećnik Ante Barada pitao je kada će dobiti odgovor od vijećnika Ivice Čarije i pitao 

je vijećnika Božidara Pavkovića o udruzi „Sidro“ koja je nedavno likvidirana i to baš 

u trenutku kada smo povukli pitanje ilegalnih vezova. Vijećnik Božidar Pavković je 

odgovorio da udruga ne postoji već 4-5 godina. Općinski načelnik Općine Seget 

mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da je udruga ugašena već 5 godina odnosno ne 

funkcionira, ne radi, nema prihoda i izdataka.  

3. Vijećnik Ante Barada pitao je zašto vatrogasci čiste bivšem i sadašnjem načelniku i 

još nekim ljudima a financiraju se iz proračuna i sjede u odborima dječjeg vrtića. 

 



 

Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da ne zna tko radi, a 

ako je, to je van radnog vremena.  

4. Vijećnik Luka Jadrić je pitao Općinskog načelnika Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić da li 

podržava vrijeđanje novinara od strane predsjednika općinskog HDZ-a i zatražio 

njegovo očitovanje?  Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da 

nije upoznat sa svim okolnostima u svezi tih događaja i da svatko ima odgovornost 

prema radu i ponašanju. 

5. Vijećnik Luka Jadrić je pitao hoće li biti objavljeno na internet stranicama kada će biti 

zabrana građevinskih radova. Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić 

odgovorio je da će se objaviti. 

6. Vijećnik Ante Barada tražio je da se na „Zelenom otoku“ u Seget Vranjici otvore i 

druga vrata kako bi ljudima bilo jednostavnije za izaći. Općinski načelnik Općine 

Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da će se otvoriti i druga vrata.   

7. Vijećnik Vinko Barada rekao je kako sada dolazi proslava sv. Vida i da bi trebalo 

očistiti i pokositi put koji vodi tamo. Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić 

odgovorio je da će se to i učiniti.  

8. Vijećnik Dragan Alajbeg odgovorio je da je on pokosio i očistio put prije 15 dana i da 

je sve spremno za proslavu sv. Vida.      

            

          Završeno u 10,53 sati. 

 

 

                                                                                                                   PREDSJEDNIK 

                                                                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                          Ivan Strize, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Članovima Općinskog vijeća - svima, 

2. Pismohrana, 

3. Arhiva. 


