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Z A P I S N I K 

sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Seget održane 22. srpnja 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, Mirko Gulišija, Luka Jadrić, Ante Barada, Dragan 

Alajbeg, Zvonimir Šegvić i Hrvoje Ševo. 

Izočni: Ante Topčić  

Tijekom glasovanja za točku 2.  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 9. sjednice sudjelovali su vijećnici Luka Jadrić i Ante Barada. 

Zapisnik sa 9. sjednice prihvaćen su većinom glasova (sedam glasova „za“ i pet glasova 

„protiv“). 

 

D n e v n i   r e d 

 

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Seget za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 

2024. godinu, 

2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Planu nabave Općine Seget za 2022. godinu, 
3. Odluka o dugoročnom zaduživanju, 
4. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Betanija – dio Seget 

Donji“. 

 

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

izbora za mjesne odbore na području Općine Seget. 

Vijećnik Hrvoje Ševo predložio je dopunu dnevnog reda sa slijedećom točkom: da se reklama 

za marinu „Baotić“ ukloni ispred spomenika poginulima od fašističkog terora u drugom 

svjetskom ratu, a koja je tu protupravno odložena. 

Vijećnik Zvonimir Šegvić predložio je dopunu dnevnog reda sa slijedećim točkama: prijedlog 

izmjene Poslovnika Općinskog vijeća Općine Seget i da se poziv za sjednicu sa materijalima 

dostavlja viječnicima 8 dana prije održavanja sjednice i postavljanje znaka „slijepa ulica“ u 

ulici Stjepana Radića u Seget Vranjici. 

Vijećnik Dragan Alajbeg predložio je dopunu dnevnog reda sa slijedećom točkom: Odluka o 

postavljanju turističke signalizacije u vidu postavljanja 5 tabli dobrodošlice na 4 jezika 

(hrvatski, engleski, njemački i talijanski) i to na slijedeće lokacije: ulaz u Seget Vranjicu, ulaz 

u Seget Donji iz pravaca Trogira i sa magistrale, ulaz u Ljubitovicu i ulaz u Prapatnicu iz 

smjera Prgometa. 

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

zabrani prometovanja teških kamiona i mehanizacije koji vodi kroz ulicu Petra Krešimira IV i 

tu se prometna pravila krše godinama, Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za 

informiranje s obzirom da Anđelka Sučić ne postupa u skladu sa zakonom, Izmjena Plana 

nabave za 2022. godinu odnosno postavljanje javne rasvjete u ulici Kneza Domagoja,  

izgradnja modularnog objekta ambulante u Bristivici, izgradnja modularnog objekta 

ambulante u Ljubitovici, postavljanje podnih stalaka za bicikle diljem Općine Seget, rasvjeta 

u staroj Medeni i postavljanje koševa, obnoviti sve spomenike poginulima u drugom 

svjetskom ratu i Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo Vinku Zulimu.  



Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Strize predložio je dopunu dnevnog reda sa slijedećom 

točkom: Odluka o visini učešća roditelja/skrbnika u troškovima boravka djece u vrtiću. 

Dopuna dnevnog reda predsjednika Općinskog vijeća Ivan Strize prihvaćena većinom 

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

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

Ivan Strize odobrio. 

Po završetku stanke sjednica je nastavljena. 

Dopuna dnevnog reda vijećnika Ante Barada: Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo 

Vinku Zulimu nije prihvaćena većinom glasova (pet glasova „za“ i sedam glasova „protiv“). 

Dopuna dnevnog reda vijećnika Ante Barada: Odluka o razrješenju i imenovanju službenika 

za informiranje nije prihvaćena većinom glasova (pet glasova „za“ i sedam glasova „protiv“). 

Dopuna dnevnog reda vijećnika Zvonimir Šegvić: Odluka o izmjeni Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Seget nije prihvaćena većinom glasova (pet glasova „za“ i sedam glasova 

„protiv“). 

Dopuna dnevnog reda vijećnika Luka Jadrić: Odluka o raspisivanju izbora za mjesne odbore 

na području Općine Seget nije prihvaćena većinom glasova (pet glasova „za“ i sedam glasova 

„protiv“). 

Ostale predložene dopune će se razmatrati kroz točku razno. 

Dnevni red sa dopunom predsjednika Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize prihvaćen je 

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

 

              ad.1. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu o 

Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Seget za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 

2024. godinu 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 su iste Izmjene i dopune prihvaćene 

većinom glasova (sedam glasova „za“ i jedan glasa „protiv“ a vijećnici nezavisne liste „Vrime 

je“ nisu sudjelovali u glasovanju). 

 

              ad.2. 

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

o izmjeni i dopuni Odluke o Planu nabave Općine Seget za 2022. godinu godine 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 prihvaćena većinom 

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

 

              ad.3. 

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

o dugoročnom zaduživanju 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 ista Odluka prihvaćena većinom 

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

 

              ad.4. 

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

o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Betanija - dio Seget Donji“ 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 prihvaćena većinom 

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

 

              ad.5. 

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

o visini učešća roditelja/skrbnika u troškovima boravka djece u vrtiću, u kojoj su sudjelovali 

vijećnici Luka Jadrić i Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić. 



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

(dvanaest glasova „za“). 

            

Razno: 

1. Na pitanje vijećnika Luke Jadrića kada će se raspisati izbori za mjesne odbore na 

području Općine Seget, Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je 

kada se bude donijela odluka na Općinskom vijeću. 

2. Na pitanje vijećnika Zvonimir Šegvić za postavljanje znaka „slijepa ulica“ u ulici 

Stjepana Radića u Seget Vranjici gdje je vrh te ulice zapriječen betonskim blokovima 

i puno se puta dogodi da turisti tamo zalutaju iako je „slijepa ulica“ i tu treba postaviti 

znak, Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da će se znak 

postaviti. 

3. Vijećnik Ante Barada rekao je da posjeduje snimke gdje ljudi u toj ulici zapnu u 

prometu i zaboravimo google i postavite taj znak.  

4. Na pitanje vijećnika Ante Barada za podnih stalaka za bicikle diljem Općine Seget, 

Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da je već imao 

razgovore na tu temu i moja je želja da se postave električni bicikli i u tom pravcu 

ćemo ići. 

5. Na pitanje vijećnika Ante Barada za postavljanje rasvjete u „Staroj Medeni“, Općinski 

načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da se tu radi o području 

hotelskog kompleksa „Medena“. 

6. Na pitanje vijećnika Ante Barada za postavljanje koševa za smeće uz županijsku cesto 

od zgrade Općine Seget do granice sa Trogirom, Općinski načelnik Općine Seget 

mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da se koševi mogu postaviti. 

7. Na pitanje vijećnika Ante Barada o obnovi spomenika poginulima u drugom 

svjetskom ratu, Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da će se 

to rješavati pomalo. 

8. Na pitanje vijećnika Ante Barada o izgradnji modularnih objekata ambulante u 

Bristivici i Ljubitovici, Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je 

da što se tiče ambulante u Bristivici Općina Seget je dobila potvrdu Glavnog projekta 

i stvorili su se preduvjeti da se krene u rekonstrukciju ambulante i područne škole u 

Bristivici, a što se tiče za Ljubitovicu uskoro bi se trebala dobiti potvrda Glavnog 

projekta i da se riješi konačni taj problem. Također, treba naglasiti da niti škola niti 

ambulanta nije u ingerenciji Općine Seget, ali mi ćemo stvoriti preduvjete da se isti 

mogu napraviti. 

9. Na pitanje vijećnika Ante Barada o postavljanju javne rasvjete u ulici Kneza 

Domagoja, Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da su 

vođeni razgovori na tu temu i da se pripremi projektni zadatak i to je problem koji 

treba riješiti u dogovoru sa ljudima koji tamo žive. 

10. Vijećnik Ante Barada rekao je da pogledamo sa aspekta stranca ili rekreativca koji 

mora obaviti neki posao da li u Općini ili pošti on nema gdje ostaviti biciklu odnosno 

da li će je prisloniti uz zid gdje je netko može srušiti ili ostaviti na suncu i mislim da 

nije financijski problem nabaviti stalke za bicikle, što se tiče „Stare Medene“ gdje ja 

trčim taj dio je neosvijetljen i tu treba postaviti lampe kao i koševe za smeće, u svezi 

ulice Kneza Domagoja drago mi je da ste nešto poduzeli i da će se brzo riješiti, 

spomenike treba obnoviti jer su to spomenici naših predaka i oni su ginuli za svoje 

ideale i na kraju ambulante za koju smo vam ponudili modularnu gradnju koja kasnije 

ostaje u vlasništvu Općine Seget i pacijenti bi imali kvalitetnu uslugu i pitam Vas da li 

je to ambulanta jer kada smo došli snimati doktorica kaže da to nije ambulanta i u 

Splitsko-dalmatinskoj županiji su nam rekli da to nije ambulanta. Općinski načelnik 

Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da se već krenulo i stvari su pripremljene 

za realizaciju projekta i za iduću školsku godinu bi trebale biti spremne i ambulanta i 

škola ali naglašavam da je to stvar Splitsko-dalmatinske županije i Doma zdravlja 

Splitsko-dalmatinske županije neovisno što oni pričaju jer to je u njihovoj ingerenciji i 

nemojte napadati doktoricu jer ona samo želi pomoći ljudima. 

Vijećnik Ante Barada rekao je da smo mi u 12 mjesecu potaknuli priču o 

ambulantama   i stavili na dnevni red, a vi ste to odbili jer da ste prihvatili već bi imali  

 



 

ambulantu i ljudi bi se liječili, zatim doktorica kaže da to nije ambulanta i da one ne 

liječi ljude i to što ona radi je jako opasno i ako stvarno radi na crno i ako se desi da 

nekoga nesavjesno liječi i netko nastrada tko će biti kriv za to? 

10. Vijećnik Luka Jadrić je rekao da su se oni opredijelili na modularnu gradnju a vi na 

brodski kontejner i oronulu zgradu proteklih 10 godine, da li Općina Seget ima 

ugovor sa dotičnom doktoricom za prostor? Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. 

Ivo Sorić odgovorio je da nema. 

Vijećnik Luka Jadrić pitao je na koji se projekt Općina Seget prijavila za električne   

bicikle i s kim ste pričali? Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio 

je da je to još u fazi razgovora. 

Vijećnik Luka Jadrić pitao je zašto se Općina Seget nije prijavila na projekt „Biraj 

biciklu“ u kojem je Trogir, Solin, Klis i Podstrana? Općinski načelnik Općine Seget 

mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da je to u projektu Turističke zajednice. 

11. Na pitanje vijećnika Hrvoje Ševo o uklanjanju otpada sa javnih površina, Općinski 

načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da je tragikomično da vi 

postavljate takva pitanja jer znamo tko je doveo smeće na Sv. Iliju, znamo tko kupi 

smeće iz Stipan jaza i dovozi u Općinu Seget, zanmo tko crta po zidovima koji se 

grade na cesti pa prema tome dok ne prijavite svoje pulene koji to rade ja neću o tome 

pričati. 

Vijećnik Ante Barada rekao je Općinskom načelniku Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić da   

ako znate zašto ne prijavite nadležnim institucijama? Općinski načelnik Općine Seget 

mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da ne želi prijaviti jer će te to vi prijaviti. 

Vijećnik Luka Jadrić pitao je Općinskog načelnika Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić da 

budući da je upoznat tko je stavio smeće na Sv. Iliju može li to javno reći? Općinski 

načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da je rekao svoje. 

Vijećnik Zvonimir Šegvić pitao je Općinskog načelnika Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić 

da li on tvrdi da smeće na Sv. Iliji koje su vatrogasci pokupili da je to netko od nas 

bacio ili netko koga znamo? 

12. Na pitanje vijećnika Dragan Alajbeg o postavljanju turističke signalizacije u vidu 

postavljanja 5 tabli dobrodošlice na 4 jezika (hrvatski, engleski, njemački i talijanski) 

i to na slijedeće lokacije: ulaz u Seget Vranjicu, ulaz u Seget Donji iz pravaca Trogira 

i sa magistrale, ulaz u Ljubitovicu i ulaz u Prapatnicu iz smjera Prgometa, Općinski 

načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da je to u projektu Turističke 

zajednice i da će to ona realizirati. 

13. Na pitanje vijećnika Ante Barada o Odluci o zabrani prometovanja teških kamiona i 

mehanizacije koji vodi kroz ulicu Petra Krešimira IV, Općinski načelnik Općine Seget 

mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da su već vođeni razgovori sa korisnikom kamenoloma i 

već su smanjeni odvozi i dovozi i da se vozi preko Segeta Gornjeg, jučer smo bili na 

terenu u svezi alternativne pristupne ceste za kamenolom i rješavam to. Vijećnik Ante 

Barada pitao je Općinskog načelnika Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić da li zna za koliko 

je smanjen broj kamiona i ono što mi znamo broj kamiona nije smanjen, zato tražimo 

zabranu prometovanja dok se ne izgradi alternativni put, oštećen je nadvožnjak koje 

oštećenje smo prijavili Hrvatskim cestama i osim toga u ugovoru piše da treba 

polijevati cestu da se prašina ne diže ali to ne rade. Također, primijetili smo veliki 

broj ilegalnih odlagališta na toj trasi koje bi također trebalo sanirati. 

Vijećnik Luka Jadrić rekao je da se nije smanjio broj kamiona jer ste vi pričali nego 

jer je zabrana radova. 

14. Vijećnik Luka Jadrić pitao je Općinskog načelnika Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić na 

koji javni natječaj se prijavio štand koji stoji ispred Općine? Općinski načelnik 

Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da su oni tu već dugi niz godine. 

15. Vijećnik Zvonimir Šegvić rekao je da mu nije jasno zašto ovaj štand opet diže tenzije 

i nije mi jasno zašto zauzimate stav kao da mi osobno imamo nešto protiv nekoga i da 

imamo problem što se oni bave trgovinom i poljoprivredom, već je problem da ako je 

prošle godine došao upit kako se može imati štand ispred Općine dobili smo odgovor 

da se tek od 01. 01. možemo prijaviti i mi smo poslali mail na kojeg nitko nije 

odgovorio i dobili smo ugovor u kojem piše da je stranka koja zastupa Općinu Seget 

Vinko Zulim a vi ste ga potpisali. 



 

 

16. Vijećnik Ante Barada rekao je da je udruzi maknuto auto zato što ne smije biti 

parkirano na manje od 15 metara od prometnog znaka, ali kada smo mi maknuli auto 

tu je postavljen suncobran koji isto zaklanja prometni znak stoga tražim od vas da 

zatražite da i oni maknu suncobran, što je sa cestom do Medene jer ste ranije rekli da 

će se ista rekonstruirati i biti nekakav kružni tok međutim u razgovoru sa ljudima s 

kojima ste i vi razgovarali rekli su mi da nema ni rekonstrukcije ni kružnog toka, i da 

sam ja napravio stvar koju ste vi napravili sa blokiranjem radova vjerojatno bi 

dobivao kazne svakodnevno i tko zna gdje bi mi završilo auto, a vi ste se tamo 

ponašali „šerifski“ stavili ste auto i nema radova i auto je stalo tamo desetak dana i 

kasnili su radovi. Također, nekoliko mještana me kontaktiralo da imaju problema sa 

kreditnom firmom kojoj su prodani njihovi dugovi za komunalne usluge i da li vam je 

to poznato i što mislite poduzeti po tom pitanju? Općinski načelnik Općine Seget 

mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da mu to nije poznato i ako stvarno postoji problem 

neka dođu do mene da vidimo o čemu se radi, što se tiče rotora tu je pri kraju 

ishođenje Građevinske dozvole nakon čega slijedi sastanak sa Hrvatskim cestama da 

se dogovorimo oko realizacije istoga, a što se tiče ceste to ovisi o Eko projektu i 

izgradnji kanalizacijskog sustava. 

17. Vijećnik Luka Jadrić pitao je Općinskog načelnika Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić 

zašto su zagrađena dva parkirna mjesta ispred Općine Seget a nema pristupa osobama 

sa invaliditetom? Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je kada 

maknete vaše auto tamo će biti mjesta za invalide. 

18. Vijećnik Zvonimir Šegvić pitao je Općinskog načelnika Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić 

kako je zadovoljan stanjem sporta u Općini Seget? Općinski načelnik Općine Seget 

mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da kakve to veze ima sa Općinom Seget. Vijećnik 

Zvonimir Šegvić odgovorio je da se 50.000,00 kuna izdvaja za donacije sportsko-

rekreacijskim udrugama i to mahom van Općine Seget, recimo Trogir ima sportsku 

zajednicu i redovno poziva učenike i sportaše i daje im priznanja i kada je Općina 

Seget učinila isto? Nikolina Mitar osvojila je 2 srebrene medalje i živi u Općini Seget 

i može li Općina Seget barem takvim uspješnim sportašima plaćati put na natjecanja? 

Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da misli da smo toj 

djevojci pomogli. 

19. Vijećnik Ante Barada rekao je da je on najkompetentniji razgovarati o sportu i imamo 

segećane prvake Hrvatske u MMA nekoliko godina za redom i nemju stipendiju niti 

išta i Općina Seget mora poticati sport i financijski pomagati.    

20. Vijećnik Luka Jadrić pitao je Općinskog načelnika Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić 

kake veze ima Povjerenstvo za sport koje prima naknadu i neka ta naknada ide 

sportašima? 

21. Vijećnik Zvonimir Šegvić pitao je što je sa malonogometnim igralištem u Seget 

Vranjici. Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da je Općina 

Seget sve napravila i ima Građevinsku dozvolu i aplicirala se za EU fondove. 

22. Vijećnik Ante Barada pitao je predsjednika Općinskog vijeća Općine Seget Ivan 

Strize kako napreduje igralište u Prapatnici? Predsjednik Općinskog vijeća Općine 

Seget Ivan Strize odgovorio je da je dokumentacija predana Splitsko-dalmatinskoj 

županiji.     

  

            

          Završeno u 10,33 sati. 

 

 

                                                                                                                   PREDSJEDNIK 

                                                                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                          Ivan Strize, v.r. 

Dostaviti: 

1. Članovima Općinskog vijeća - svima, 

2. Pismohrana, 

3. Arhiva. 


