
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SEGET 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 024-01/22-01/1 

URBROJ: 2181-46-1-22-1 

Seget Donji, 31. siječnja 2022. godine 

 

 

Z A P I S N I K 

sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Seget održane 31. siječnja 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, 

Zvonimir Šegvić, Dragan Alajbeg i Hrvoje Ševo. 

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

Zapisničar: Petar Špika, dipl.iur. 

Kvoruma ima za pravovaljano odlučivanje. 

U raspravi o zapisniku sa 4. sjednice sudjelovao je vijećnik Luka Jadrić. 

Zapisnik sa 4. sjednice prihvaćen je većinom glasova (osam glasova „za“ i pet glasova 

„protiv“). 

 

D n e v n i   r e d 

1. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području 

Općine Seget, 

2. Odluka o početku postupka javne nabave i imenovanje stručnog povjerenstva za javnu 

nabavu, 

3. Zaključak, 

4. Informacija o uređenju mjesne ambulante u Bristivici, 

5. Informacija o uređenju mjesne ambulante u Ljubitovici. 

 

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

Ivan Strize odobrio. 

Po završetku stanke vijećnik Luka Jadrić predložio je dopunu dnevnog reda sa slijedećim 

točkama: informacija o radu i djelovanju Povjerenstva za proračun i financije, gospodarstvo, 

poduzetništvo i turizam u 2021. godini i izvještaj o stanju dokumentacije i planovima za 

izgradnju alternativne ceste.  

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 vijećnik Zvonimir Šegvić predložio je dopunu dnevnog reda sa 

slijedećim točkama: prijedlog jednokratne novčane potpore povodom Uskrsa i informacija o 

radu i djelovanju Povjerenstva za obnovu i razvitak Zagorskog dijela Općine Seget u 2021. 

godini. 

Vijećnik Dragan Alajbeg predložio je dopunu dnevnog reda sa slijedećim točkama: 

informacija o radu i djelovanju Povjerenstva za komunalno gospodarstvo, upravljanje 

imovinom, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u 2021. godini i informacija o radu i 

djelovanju Povjerenstva za predškolski odgoj, osnovno školstvo, kulturu, znanost, religijsku 

kulturu, šport, zdravstvo, rad i socijalnu skrb u 2021. godini.   

Vijećnik Hrvoje Ševo predložio je dopunu dnevnog reda sa slijedećom točkom: informacija o 

radu i djelovanju Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost u 2021. godini.  

Vijećnik Ante Barada predložio je dopunu dnevnog reda sa slijedećim točkama: informacija o 

radu i djelovanju Povjerenstva za protupožarnu i civilnu zaštitu, HVIDR-u, civilne udruge i 

udruge proizišle iz Domovinskog rata u 2021. godini, izmjena Plana nabave Općine Seget za 

2022. godinu i promjena naziva Šetališta Vice Zulima Virulice u Šetalište dr. Franje 

Tuđmana.  



Dopune dnevnog reda nisu prihvaćene većinom glasova (pet glasova „za“ i osam glasova 

„protiv“). 

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

 

              ad.1. 

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

o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Seget u 

kojoj su sudjelovali vijećnici Luka Jadrić, Ante Barada, Zvonimir Šegvić, Dragan Alajbeg 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 „protiv“). 

 

              ad.2. 

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

o početku postupka javne nabave i imenovanje stručnog povjerenstva za javnu nabavu 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 pet glasova „suzdržan“).  

 

              ad.3. 

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

Zaključku o financiranju troškova prijevoza u kojoj su sudjelovali vijećnici Zvonimir Šegvić, 

Ante Barada i Mirjana Odak. 

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

(trinaest glasova „za“).  

 

              ad.4. 

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

Informaciji o uređenju mjesne ambulante u Bristivici u kojoj su sudjelovali vijećnici Mirjana 

Odak, Ante Barada, Luka Jadrić i Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić. 

 

              ad.5. 

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

Informaciji o uređenju mjesne ambulante u Ljubitovici, u kojoj su sudjelovali vijećnici Luka 

Jadrić, Ante Topčić, Ante Barada i Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić.   

 

 

Razno: 

1. Vijećnik Ante Barada pitao je za prometni znak u ulici Stjepana Radića u Seget 

Vranjici, problem ograde na magistrali D 8 i da se zatraži od Hrvatskih cesta da se to 

napravi, zašto se ne dijeli uskrsnica i problem nedostatka rasvjete u ulici Kneza 

Domagoja.  

2. Vijećnik Luka Jadrić pitao je zašto nije aktivna aplikacija I Transparentnost? Općinski 

načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić je odgovorio da je sve dogovoreno sa firmom i  

aplikacija I Transparentnost biti će vidljiva kada se bude obrađivala 2022. godina.      

3. Vijećnik Ante Barada ponovno je pitao o promjeni imena šetnice i imenovanje iste u 

Šetalište Dr. Franje Tuđmana. Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić je 

odgovorio: mi znamo tko je Dr. Franjo Tuđman i što znači HDZ-u. 

4. Vijećnik Ante Barada pitao je Općinskog načelnika Općine Seget mr.sc. Iva Sorića 

kada je bio u Hrvatske ceste da li su vam rekli da donesete potpise mještana jer smo 

mi donijeli oko 120 potpisa? Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić je 

odgovorio da se tu radi o samo dvije kuće koje su najugroženije i koje nisu donijele 

potpise. 

5. Vijećnik Vinko Barada pitao je Općinskog načelnika Općine Seget mr.sc. Iva Sorića o 

Segetskom zborniku? Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić je odgovorio 

da Općina Seget tu nije bila uključena i Ivan Pažanin me pitao da li Općina Seget želi 



sudjelovati u izradi Segetskog zbornika i ja sam odgovorio potvrdno i da Općina 

Seget želi biti uključena u izradu i sutra da se uključe ostala mjesta u Općini Seget, ali 

do danas nismo dobili nikakav upit od njega, iako je obećao. 

6. Vijećnik Hrvoje Ševo rekao je da se na privatnom putu nalaze dva stupa javne 

rasvjete i kada će se sanirati dio šetnice koji je oštećen tijekom radova i da se napravi 

zaštitna ograda na jednom dijelu šetnice? Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo 

Sorić je odgovorio: koliko je meni poznato tu nema devastacije a u svezi ograde to je 

veliki problem koji će se riješiti u okviru izgradnje kanalizacijskog sustava na tom 

području i postojeće pećine da se sačuvaju i iskoriste u turističke svrhe. 

7. Vijećnik Zvonimir Šegvić govori vijećnici Mirjana Odak da od 90-ih vrijede 

demokratska načela i dugogodišnja ste općinska vijećnica i rekli ste da ste zadovoljni 

svojim radom. 

8. Vijećnik Ante Topčić pita o nizu mjera koje se nudi i planira li Općina Seget svojom 

inicijativom oživjeti potencijal zagorskog dijela uključujući i udrugu „Šarac“.  

9. Vijećnik Luka Jadrić govori Općinskom načelniku Općine Seget mr.sc. Ivu Soriću da 

se slaže sa njegovim izlaganjem i mi pružamo ruku suradnje, napustimo 1945. godinu 

i okrenimo se modernoj Hrvatskoj.  

10. Vijećnik Zvonimir Šegvić govori o neefikasnoj vlasti u Općini Seget, skeptičan sam 

što se tiče ambulante u Ljubitovici, a što se tiče mjesnih odbora neče napraviti ništa 

bez volje a volje nema. 

11. Vijećnik Ante Topčić uvijek postavljate pitanje mjesnih odbora i u dogovoru sa 

Općinom Seget i kao predstavnik svog mjesta Ljubitovice predlažem neke ideje i 

vjerujem da će se te ideje realizirati i da će se vidjeti rezultati našeg rada. 

12. Vijećnik Dragan Alajbeg pitao je kada će biti rezultati stipendija? 

13. Vijećnik Luka Jadrić reko je vijećniku Anti Topčiću da je danas glasao protiv 

„uskrsnica“ i protiv rasvjete i da li Općina Seget krenula u nabavu autobusnih 

nadstrešnica za zagorski dio Općine Seget. 

14. Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić je rekao da je upoznat sa 

potencijalom Općine Seget i među ostalim tu je ljubitovački luk koji ima i certifikat i 

Općine Seget je spremna pozvati stručne ljude, te će cijeli projekt podržati i 

financirati. 

     Stipendije će se ovaj tjedan obraditi o čemu će svi biti obaviješteni.     

        

          Završeno u 11,03 sati. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   PREDSJEDNIK 

                                                                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                          Ivan Strize, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Članovima Općinskog vijeća - svima, 

2. Pismohrana, 

3. Arhiva. 


