
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SEGET 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 024-01/22-01/3 

URBROJ: 2181-46-1-22-1 

Seget Donji, 25. ožujka 2022. godine 

 

 

Z A P I S N I K 

sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Seget održane 25. ožujka 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. 

Tijekom glasovanja za točku ad. 10., 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 zapisniku sa 5. sjednice sudjelovali su vijećnici Luka Jadrić i Ante Barada. 

Zapisnik sa 4. sjednice jednoglasno je prihvaćen (trinaest glasova „za“). 

 

D n e v n i   r e d 

 

1. Zaključak po Izviješću  o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne 

infrastrukture u Općini Seget u 2021. godini, 

2. Zaključak po Izviješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

djelatnosti iz  Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2021. godini u Općini Seget, 

3. Zaključak po Izviješću o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Seget za 

2021. godinu, 

4. Zaključak po Izviješću o izvršenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe 

namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Seget za 2021. 

godinu, 

5. Zaključak o usvajanju Izviješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom 

u vlasništvu Općine Seget za 2021. godinu, 

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

7. Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći povodom Uskrsa,  

8. Zaključak o usvajanju Izviješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Seget u području 

prirodnih nepogoda za 2021. godinu,   

9. Zaključak o usvajanju Izviješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Seget 

za 2021. godinu, 

10. Zaključak o usvajanju Izviješća o radu koncesionara „Michieli-Tomić“ d.o.o. za 2021. 

godinu, 

11. Odluka, 

12. Informacija o Turističkoj zajednici Općine Seget, 

13. Informacija o izgradnji pristupnog puta za kamenolom na eksploatacijskom polju 

Seget-sjever. 

 

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

internetske platforme „Gradsko oko“ putem koje se mogu podnijeti prijave za komunalne 

probleme i koriste je mnogi gradovi i općine. 

Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da na postojećoj mrežnoj 

stranici Općine Seget postoji mogućnost prijave komunalnih problema i nema potrebe da se 

stavlja na dnevni red Općinskog vijeća. 



Vijećnik Zvonimir Šegvić 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 2022. godini i da predsjednik Povjerenstva 

za komunalno gospodarstvo, upravljanje imovinom, prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

Božidar Pavković podnese usmeno izvješće o radu Povjerenstva u 2022. godini i informacija 

o planovima Povjerenstva za obnovu i razvitak zagorskog dijela Općine Seget u 2022. godini 

i da predsjednica Povjerenstva za obnovu i razvitak zagorskog dijela Općine Seget Mirjana 

Odak podnese usmeni izvještaj o planovima Povjerenstva u 2022. godini.   

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

planovima Povjerenstva za statut, poslovnik i normativnu djelatnost u 2022. godini i da 

predsjednik Povjerenstva za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Ivan Strize podnese 

usmeno izvješće o planovima Povjerenstva u 2022. godini.  

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

informacija o planovima Povjerenstva za proračun, financije, gospodarstvo, poduzetništvo i 

turizam u 2022. godini i da predsjednik Povjerenstva za proračun, financije, gospodarstvo, 

poduzetništvo i turizam Ante Topčić podnese usmeno izvješće o planovima Povjerenstva u 

2022. godini i informacija o planovima Povjerenstva za predškolski odgoj, osnovno školstvo, 

kulturu, znanost, religijsku kulturu, šport, zdravstvo, rad i socijalnu skrb u 2022. godini i da 

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

kulturu, šport, zdravstvo, rad i socijalnu skrb Ivica Čarija podnese usmeno izvješće o 

planovima Povjerenstva u 2022. godini. 

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

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

proizišle iz Domovinskog rata u 2022. godini i da predsjednik Povjerenstva za predškolski 

odgoj, osnovno školstvo, kulturu, znanost, religijsku kulturu, šport, zdravstvo, rad i socijalnu 

skrb Radomir Dragan podnese usmeno izvješće o planovima Povjerenstva u 2022. godini i 

dopuna Odluke o jednokratnoj novčanoj potpori povodom Uskrsa. 

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“). 

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 

Izviješću  o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Seget u 

2021. godini u kojoj su sudjelovali vijećnici Ante Barada, Luka Jadrić, Hrvoje Ševo i Božidar 

Pavković.  

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize prekinuo je sjednicu na 5 minuta. 

Po nastavku sjednice u raspravi su sudjelovali vijećnici Zvonimir Šegvić, Ante Barada, Luka 

Jadrić, Hrvoje Ševo 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 pet glasova „protiv“). 

 

              ad.2. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu o 

Izviješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz  Zakona 

o komunalnom gospodarstvu u 2021. godini u Općini Seget u kojoj su sudjelovali vijećnici 

Dragan Alajbeg, Luka Jadrić, Ante Barada 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 pet glasova „protiv“). 

 

              ad.3. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu o 

Izviješću o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito  

izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine 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 je isto Izvješće prihvaćeno većinom 

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

 

              ad.4. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu o 

Izviješću o izvršenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju 

uvjeta boravka turista na području Općine Seget za 2021. godinu u kojoj su sudjelovali 

vijećnici Luka Jadrić, Ante Barada, Zvonimir Šegvić 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 pet glasova „protiv“). 

 

              ad.5. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu o 

Izviješću o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Seget za 

2021. godinu, u kojoj su sudjelovali vijećnici Ante Barada, Hrvoje Ševo, Vinko Barada 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 pet glasova „protiv“). 

 

              ad.6. 

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

o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi II, u kojoj su 

sudjelovali vijećnici Luka Jadrić, Zvonimir Šegvić, Božidar Pavković i Općinski načelnik 

Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić.  

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

(trinaest glasova „za“). 

 

              ad.7. 

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

o jednokratnoj novčanoj pomoći povodom Uskrsa, u kojoj su sudjelovali vijećnici Ante 

Barada, Luka Jadrić, Zvonimir Šegvić i Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić.  

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

(trinaest glasova „za“). 

 

              ad.8. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu o 

Izviješću o izvršenju Plana djelovanja Općine Seget u području prirodnih nepogoda za 2021. 

godinu, u kojoj su sudjelovali vijećnici Luka Jadrić, Ante Barada, Zvonimir Šegvić, 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 pet glasova „protiv“). 

 

              ad.9. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu o 

Izviješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Seget za 2021. godinu, u kojoj su 

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

 

              ad.10. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu o 

Izviješću o radu koncesionara „Michieli-Tomić“ d.o.o. 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 je isto Izvješće prihvaćeno većinom 

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

 



              ad.11. 

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

u kojoj su sudjelovali vijećnici Zvonimir Šegvić, Ante Barada, Hrvoje Ševo, Luka Jadrić, 

Božidar Pavković 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.12. 

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

Turističkoj zajednici Općine Seget, nakon čega je Predsjednik Općinskog vijeća Općine 

Seget Ivan Strize otvorio raspravu o istom u kojoj su sudjelovali vijećnici Ante Barada, Luka 

Jadrić, Hrvoje Ševo i Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić.  

 

              ad.13. 

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

izgradnji pristupnog puta za kamenolom na eksploatacijskom polju Seget-sjever, nakon čega 

je Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio raspravu o istom u kojoj 

nitko od nazočnih nije sudjelovao. 

 

Razno: 

1. Vijećnik Ante Barada pitao je kada će dobiti životopis vijećnika Ivice Čarije i da mu 

se to dostavi, zatim je rekao da sve okolne općine i Grad Trogir imaju fondove 

solidarnosti za pomoć ukrajincima pa me zanima što vi radite po tom pitanju i dali 

postoji takav fond. Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da 

to nije primjereno ponašanje prema kolegama, a što se tiče fonda mi smo u kontakt sa 

Crvenim križom i stavili se na raspolaganje za pomoć a oni će se nama obratiti u 

slučaju potrebe.  

2. Vijećnik Hrvoje Ševo je pitao da li se osiguralo gdje se brodovi mogu vezati i izvlačiti 

i kako riješiti taj problem. Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio 

je da se brodovi mogu izvlačiti a ostalo će se riješiti. 

3. Vijećnik Ante Barada je rekao da je Općina Seget trebala organizirati akciju 

prikupljanja pomoći i to kasnije dostaviti Crvenom križu. Općinski načelnik Općine 

Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da je Crveni križ nadležan za to i posjeduje 

evidenciju takvih osoba, a Općina Seget stoji na raspolaganju Crvenom križu. 

4. Vijećnik Luka Jadrić pitao je zašto je Općina Seget angažirala odvjetničko društvo 

Jajaš-Vukelić. Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da se 

dobiju određena financijska sredstva u svezi prava služnosti prema Hrvatskom 

telekomu a što se i realiziralo. Vijećnik Luka Jadrić pitao je zašto u I transparentnost 

nisu navedene plaće. Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je  

da je I transparentnost zaseban segment i Općina Seget postupa po naputcima. 

Vijećnik Luka Jadrić pitao je kada će on i Ministarstvo uprave dobiti odgovor na upit 

o organiziranju mjesnih odbora. Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić 

odgovorio je da će dobiti odgovore.  

5. Vijećnik Božidar Pavković rekao je da treba napraviti novi vatrogasni dom i da 

Općina Seget nema nijedno sklonište i iste treba predvidjeti. Općinski načelnik 

Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da Općina Seget poduzima određene 

radnje po navedenom.      

            

          Završeno u 11,40 sati. 

 

                                                                                                                   PREDSJEDNIK 

                                                                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                          Ivan Strize, v.r. 

 

Dostaviti: 

1. Članovima Općinskog vijeća - svima, 

2. Pismohrana, 

3. Arhiva. 


