
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. 


