
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. 


