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Z A P I S N I K 

sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Seget održane 09. prosinca 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, Luka Jadrić, Ante Barada, 

Zvonimir Šegvić, Dragan Alajbeg i Hrvoje Ševo. 

Tijekom glasovanja za točke ad. 10., ad. 11. i ad.12. općinski vijećnik Radomir Dragan bio je 

izočan.  

Vijećnici Luka Jadrić, Ante Barada, Zvonimir Šegvić, Dragan Alajbeg i Hrvoje Ševo 

sudjelovali su u raspravi po niže navedenim točkama, ali su pri glasovanju po istim točkama 

napuštali prostoriju općinske vijećnice (točke ad. 1., ad. 2., ad. 3., ad. 4., ad. 5., ad. 6., ad. 7., 

ad. 8., ad. 9., ad. 10., ad. 11, ad.12., ad. 13., ad. 14., ad. 15., ad. 17., ad. 26., ad. 27., ad. 29. i 

ad. 30.).  

Tijekom glasovanja za točke ad. 28., ad. 29., ad. 30., ad. 31, ad. 32. ad. 33. ad. 34. i ad. 35.. 

općinski vijećnik Dragan Alajbeg 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. 

U raspravi o zapisniku sa 3. sjednice sudjelovali su vijećnici Luka Jadrić, Zvonimir Šegvić, 

Ante Barada i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur. 

Zapisnik sa 3. sjednice prihvaćen je većinom glasova (osam glasova „za“ i pet glasova 

„protiv“). 

 

D n e v n i   r e d 

1. Proračun Općine Seget za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu, 

2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Seget za 2022. godinu, 

3. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Seget za 2022. godinu, 

4. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini u Općini Seget, 

5. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru na području Općine Seget za 2022. godinu,  

6. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka 

turista na području Općine Seget za 2022. godinu, 

7. Odluka o Planu nabave Općine Seget za 2022. godinu, 

8. Zaključak, 

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

2023. godinu, 

10. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Seget 

za 2021. godinu, 

11. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini u 

Općini Seget, 

12. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Seget za 2021. godinu, 

13. Izmjene i dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene 

poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Seget za 2021. godinu, 

14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Planu nabave Općine Seget za 2021. godinu, 



15. Zaključak 

16. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu, 

17. Odluka o raspoređivanju sredstava za godišnje financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Seget za 2022. godinu, 

18. Odluka o početku postupka javne nabave i imenovanju stručnog povjerenstva za 

javnu nabavu,  

19. Odluka o početku postupka javne nabave i imenovanju stručnog povjerenstva za 

javnu nabavu,  

20. Odluka o početku postupka javne nabave i imenovanju stručnog povjerenstva za 

javnu nabavu, 

21. Odluka o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne 

naknade za druge namjene različite od namjena propisanih čl.76. i 91. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu, 

22. Odluka o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne 

naknade za druge namjene različite od namjena propisanih čl.76. i 91. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu, 

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

24. Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Seget za 

razdoblje od 2022. – 2027. godine, 

25. Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Seget za 2022. godinu, 

26. Plan davanja koncesija za 2022. godinu, 

27. Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija za razdoblje od 2022. do 2024. 

godine, 

28. Zaključak, 

29. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe 

spašavanja na području Općine Seget za 2022. godine, 

30. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu  

za Općinu Seget, 

31. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području općine Seget za 2021. 

godinu, 

32. Analiza stanja u sustavu civilne zaštite na području Općine Seget u 2020. godini, 

33. Plan razvoja Civilne zaštite na području Općine Seget, 

34. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Tratinčica“, Seget Donji, 

35. Zaključak o očitovanju na pravo prvokupa nekretnine dijela čest.zem. 4033/3, Z.U. 

3175 K.O. Seget. 

 

Vijećnik Luka Jadrić predložio je dopunu dnevnog reda sa slijedećim točkama: da se izradi 

aplikacija vezana uz transparentnost i trošenje sredstava, izmjena poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Seget i raspisivanje izbora za mjesne odbore. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Luka Jadrić i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur. 

Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić zatražio je stanku od 5 minutu koju je 

predsjednik Općinskog vijeća Ivan Strize odobrio. 

Po završetku stanke uslijedilo je glasovanje o dopuni dnevnog reda. 

Dopuna dnevnog reda nije prihvaćena većinom glasova (šest glasova „za“ i sedam glasova 

„protiv“)  

Dnevni red prihvaćen je većinom glasova (osam glasova „za“ i pet glasova „protiv“). 

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

Ivan Strize odobrio. 

 

              ad.1. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu o 

Proračunu Općine Seget za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu u kojoj su 

sudjelovali vijećnici Zvonimir Šegvić, Luka Jadrić, Ante Barada, Dragan Alajbeg, 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 Proračun jednoglasno prihvaćen 

(osam glasova „za“).        

 

              ad.2. 

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

o izvršavanju Proračuna Općine Seget za 2022. godinu. 

Vijećnik Ante Barada zatražio je stanku od 5 minutu koju je predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Strize odobrio. 

Po završetku stanke uslijedilo je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnik 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 jednoglasno prihvaćena 

(osam glasova „za“).  

 

              ad.3. 

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

Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Seget za 2022. godinu. 

Vijećnik Hrvoje Ševo zatražio je stanku od 5 minutu koju je predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Strize odobrio. 

Po završetku stanke uslijedilo je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnik Luka Jadrić,  

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 Program jednoglasno prihvaćen 

(osam glasova „za“).  

 

              ad.4. 

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

Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini u Općini Seget u kojoj su 

sudjelovali vijećnici Zvonimir Šegvić, Ante Barada, Hrvoje Ševo, Luka Jadrić, 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 Program jednoglasno prihvaćen 

(osam glasova „za“). 

 

              ad.5. 

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

Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

na području Općine Seget za 2022. godinu, u kojoj su sudjelovali vijećnici Ante Barada, 

Luka Jadrić, 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 Program jednoglasno prihvaćen 

(osam glasova „za“). 

 

              ad.6. 

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

Programu utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista 

na području Općine Seget za 2022. godinu, u kojoj su sudjelovali vijećnici Luka Jadrić, 

Zvonimir Šegvić, 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 isti Program jednoglasno prihvaćen 

(osam glasova „za“).  

 

              ad.7. 

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

o Planu nabave Općine Seget za 2022. godinu u kojoj su sudjelovali vijećnici Luka Jadrić, 

Dragan Alajbeg, 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 jednoglasno prihvaćen 

(osam glasova „za“).        

      

              ad.8. 

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

Zaključku o prijedlogu Financijskog plana dječjeg vrtića „Tratinčica“,  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 isti Zaključak jednoglasno prihvaćen 

(osam glasova „za“). 

 

              ad.9. 

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

Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Seget za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 

2023. godinu u kojoj su sudjelovali vijećnici Luka Jadrić, Hrvoje Ševo, 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 su iste Izmjene i dopune jednoglasno 

prihvaćene (osam glasova „za“). 

 

              ad.10. 

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

Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Seget 

za 2021. godinu u kojoj su sudjelovali vijećnik Luka Jadrić i Općinski načelnik Općine Seget 

mr.sc. Ivo Sorić. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te su iste Izmjene i dopune jednoglasno 

prihvaćene (sedam glasova „za“). 

 

              ad.11. 

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

Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini u 

Općini Seget 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 su iste Izmjene i dopune jednoglasno 

prihvaćene (sedam glasova „za“). 

 

              ad.12. 

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

Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Seget za 2021. godinu i zatvorio raspravu. 

Uslijedilo je glasovanje, te su iste Izmjene i dopune jednoglasno prihvaćene (sedam glasova 

„za“). 

 

              ad.13.  

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

Izmjenama i dopunama Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju 

uvjeta boravka turista na području Općine Seget za 2021. godinu. 

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

Ivan Strize odobrio. 

Po završetku stanke uslijedilo je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Luka Jadrić.   

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te su iste Izmjene i dopune jednoglasno 

prihvaćene (osam glasova „za“). 

 

              ad.14.  

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

o izmjeni i dopuni Odluke o Planu nabave Općine Seget za 2021. godinu u kojoj su  



 

sudjelovali vijećnici Dragan Alajbeg, Ante Barada, Luka Jadrić i Općinski načelnik Općine 

Seget mr.sc. Ivo Sorić  

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

(osam glasova „za“). 

 

              ad.15.  

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

Zaključku prijedlogu Izmjena i dopuna  Financijskog plana dječjeg vrtića „Tratinčica“ i 

zatvorio raspravu 

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

 

             ad.16. 

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

o dopuni Odluke o komunalnom redu 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 jednoglasno prihvaćena 

(trinaest glasova „za“). 

 

              ad.17.  

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

o raspoređivanju sredstava za godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 

u Općinskom vijeću Općine Seget za 2022. godinu u kojoj su sudjelovali vijećnici Ante 

Barada, Luka Jadrić, 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 jednoglasno prihvaćena 

(osam glasova „za“). 

 

              ad.18.  

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

o početku postupka javne nabave i imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u 

kojoj su sudjelovali vijećnici Ante Barada, Luka Jadrić, 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 prihvaćena većinom 

glasova (osam glasova „za“ i pet glasova „suzdržan“). 

 

              ad.19.  

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

o početku postupka javne nabave i imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u 

kojoj su sudjelovali vijećnici Zvonimir Šegvić, Ante Barada, Luka Jadrić, Općinski načelnik 

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

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

glasova (osam glasova „za“ i pet glasova „suzdržan“). 

 

              ad.20.  

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

o početku postupka javne nabave i imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i 

zatvorio raspravu 

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

pet glasova „suzdržan“). 

 

              ad.21.  

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

o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za 

druge namjene različite od namjena propisanih čl.76. i 91. Zakona o komunalnom 



gospodarstvu u kojoj su sudjelovali vijećnik Zvonimir Šegvić 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 pet glasova „suzdržan“). 

 

              ad.22.  

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

o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za 

druge namjene različite od namjena propisanih čl.76. i 91. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu i zatvorio raspravu 

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

pet glasova „suzdržan“). 

 

              ad.23.  

              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 

vijećnici Zvonimir Šegvić, Luka Jadrić, 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 prihvaćena većinom 

glasova (osam glasova „za“ i pet glasova „protiv“). 

 

              ad.24.  

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

Strategiji upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Seget za razdoblje od 

2022. – 2027. godine 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 Strategija prihvaćena većinom 

glasova (osam glasova „za“ i pet glasova „suzdržan“). 

 

              ad.25.  

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

upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Seget za 2022. godinu u kojoj su sudjelovali 

vijećnici Luka Jadrić, Hrvoje Ševo, Ante Barada i Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo 

Sorić. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je isti Plan prihvaćen većinom glasova 

(osam glasova „za“ i pet glasova „suzdržan“). 

 

              ad.26.  

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize, otvorio je raspravu Planu 

davanja koncesija 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 isti Plan jednoglasno prihvaćen (osam 

glasova „za“). 

 

              ad.27.  

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

Srednjoročnom (trogodišnjem) Planu davanja koncesija za razdoblje od 2022. do 2024. 

godine, u kojoj su sudjelovali vijećnici Zvonimir Šegvić, 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 isti Plan jednoglasno prihvaćen (osam 

glasova „za“). 

 

              ad.28.  

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

Zaključku o Izvješću Općinskog načelnika Općine Seget u kojoj su sudjelovali vijećnici  



Ante Barada, Luka Jadrić, 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 prihvaćen većinom 

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

 

              ad.29.  

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

Programu javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja 

na području Općine Seget za 2022. godine u kojoj su sudjelovali vijećnik Luka Jadrić, 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur. i voditelj 

odsjeka Petar Špika. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je isti Program jednoglasno prihvaćen 

(osam glasova „za“). 

 

              ad.30.  

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

o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu  za Općinu 

Seget u kojoj je sudjelovao vijećnik  Luka Jadrić. 

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

(osam glasova „za“). 

 

              ad.31.  

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

Provedbenom planu unapređenja zaštite od požara na području općine Seget za 2021. godinu 

u kojoj su sudjelovali vijećnici  Ante Barada, Luka Jadrić, 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 Provedbeni plan prihvaćen 

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

 

              ad.32.  

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

Analizi stanja u sustavu civilne zaštite na području Općine Seget u 2020. godini i zatvorio 

raspravu 

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

četiri glasa „suzdržan“). 

 

              ad.33  

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

razvoja Civilne zaštite na području Općine Seget i zatvorio raspravu 

Uslijedilo je glasovanje, te je isti Plan jednoglasno prihvaćen (dvanaest glasova „za“). 

 

              ad.34.  

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

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Tratinčica“, Seget Donji i zatvorio raspravu 

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

četiri „suzdržan“). 

 

              ad.35.  

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

Zaključku o očitovanju na pravo prvokupa nekretnine dijela čest.zem. 4033/3, Z.U. 3175 

K.O. Seget u kojoj je sudjelovao vijećnici Zvonimir Šegvić i Pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je isti Zaključak prihvaćen većinom 

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

 

 



 

 

Vijećnik Ante Barada zatražio je stanku od 5 minutu koju je predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Strize odobrio. 

Po završetku stanke prešlo se na točku Razno. 

 

Razno: 

1. Vijećnik Ante Barada navodi da nije dobio tražene odgovore CV članova 

Povjerenstava, njihove kompetencije i kako su birani, zašto se sastavi nekih 

Povjerenstava nisu mijenjali, Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Seget nije 

se dostavila u digitalnom obliku i pitanja za vijećnika Ivicu Čariju na koja nije dobio 

odgovore. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, 

dipl.iur., je odgovorila: dobili ste sve odgovore. 

Vijećnik Ante Barada pitao je Općinskog načelnika Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić da 

li je kompetentan da vodi Općinu Seget i da svoje mjesto prepusti drugom i da li 

razmišlja o ostavci? Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić je odgovorio: 

Vaš način komunikacije je neprimjeren i tko ste Vi da određujete moju kompetenciju i 

još me vrijeđate. 

2. Vijećnik Zvonimir Šegvić čita dokument Vrhovnog suda i ako se nekretnina koristi i 

nije u statusu stvarnog dobra da li to znači da u slučaju koncesije protekom roka od 20 

godina postati njegovo vlasništvo? Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić je 

odgovorio sa protupitanjem da li je vama u interesu da Općina Seget vodi računa o 

svojim nekretninama i iste upisuje na svoje ime i da li će javne ulice koje koristite 

netko upisati na svoje ime!?.    

3. Vijećnik Luka Jadrić pitao je: Pročelnice rekli ste nam da ste smanjili kontakte zbog 

korone kako onda Vinko Zulim može biti u Općini Seget 3 sata a nas ne puštate? 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur., je 

odgovorila: nije istina, primili smo vas na razgovor, a Vinko Zulim je saborski 

zastupnik koji zastupa interese Općine Seget. 

Vijećnik Luka Jadrić pitao je kada će se raspisati izbori za mjesne odbore? Pročelnica     

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget Anđelka Sučić, dipl.iur., je odgovorila: 

dobili ste odgovor. 

4. Vijećnik Hrvoje Ševo pitao je: zašto se samo u predizborno vrijeme dijele božićnice i 

uskrsnice i zašto se ove godine nije dijelila božićnica? Općinski načelnik Općine 

Seget mr.sc. Ivo Sorić je odgovorio: uskrsnice se dijele i kada nije predizborno 

vrijeme a božićnice će se dijeliti kada bude vrijeme. 

                 

          Završeno u 11,53 sati. 

 

 

 

 

                                                                                                                   PREDSJEDNIK 

                                                                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                          Ivan Strize, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Članovima Općinskog vijeća - svima, 

2. Pismohrana, 

3. Arhiva. 


