
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SEGET 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 024-01/22-01/7 

URBROJ: 2181-46-1-22-1 

Seget Donji, 16. rujna 2022. godine 

 

 

Z A P I S N I K 

sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Seget održane 16. rujna 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, 

Dragan Alajbeg, Zvonimir Šegvić i Hrvoje Ševo. 

Tijekom glasovanja za točke 1., 2., 3., 4., 5. i 6. općinski vijećnici Radomir Dragan i Hrvoje 

Ševo bili su izočni. 

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

Zapisničar: Petar Špika, dipl.iur. 

Kvoruma ima za pravovaljano odlučivanje. 

U raspravi o zapisniku sa 10. sjednice sudjelovali su vijećnici Ante Barada, Zvonimir Šegvić 

i i Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić. 

Zapisnik sa 10. sjednice prihvaćen su većinom glasova (osam glasova „za“ i pet glasova 

„protiv“). 

 

D n e v n i   r e d 

 

1. Izvješće o ostvarenju Proračuna Općine Seget za razdoblje siječanj-lipanj 2022. 

godine, 

2. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Seget za 2022. godinu, 
3. Odluka o socijalnoj skrbi, 
4. Zaključak. 

 

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

točkama: Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Seget i Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja „Uređenje obale-privezište Kuštalovac-Pećine“. 

Dopune dnevnog reda predsjednika Općinskog vijeća Ivan Strize prihvaćene su većinom 

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

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

Plana nabave Općine Seget i Odluka o preimenovanju  ulice. 

Dopune dnevnog reda vijećnika Ante Barada nisu prihvaćene većinom glasova (pet glasova 

„za“ i osam glasova „protiv“). 

Vijećnik Zvonimir Šegvić predložio je dopunu dnevnog reda sa slijedećom točkom: Odluka o 

raspisivanju izbora za članove mjesnih odbora Općine Seget. 

Dopuna dnevnog reda vijećnika Zvonimira Šegvića nije prihvaćena većinom glasova (pet 

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

Vijećnik Ante Barada udara šakom u stol i povišenim tonom vrijeđa ostale vijećnike. 

Dnevni red sa dopunama predsjednika Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize prihvaćen 

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

 

              ad.1. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu o 

Izvješću o ostvarenju Proračuna Općine Seget za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine u 

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



Dragan Alajbeg, Božidar Pavković, voditelj odsjeka Petar Špika i Općinski načelnik Općine 

Seget mr.sc. Ivo Sorić. 

Nakon završene rasprave uslijedilo je glasovanje, te je Izvješće prihvaćeno većinom glasova 

(sedam glasova „za“ i četiri glasa „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.2. 

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

o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Seget za 2022. godinu 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 Odluka prihvaćena većinom 

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

 

              ad.3. 

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

o socijalnoj skrbi 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 jednoglasno prihvaćena 

(jedanaest glasova „za“).  

 

              ad.4. 

              Predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget Ivan Strize otvorio je raspravu o 

Zaključku koju je obrazložio Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić.  

Uslijedilo je glasovanje, te je isti Zaključak jednoglasno prihvaćena (jedanaest glasova „za“). 

 

              ad.5. 

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

o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Seget, 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 Odluka prihvaćena većinom 

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

 

              ad.6. 

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

o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Uređenje obale-

privezište Kuštalovac-Pećine“, u kojoj su sudjelovali vijećnik Luke Jadrića, Ante Barada, 

Božidar Pavković 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 četiri glasa „suzdržan“). 

            

Razno: 

1. Vijećnik Ante Barada rekao je da se na Dobrovoljno vatrogasno društvo „Seget 

Vranjica“ troši dosta proračunskog novca a ne postoji kontrola konzumacije alkohola 

i droge te je potrebno uvesti testiranje na alkohola i droge i zašto predstavnici Općine 

Seget nisu bili na proslavu u Općinu Marina iako su bili pozvani i zašto mi nismo bili 

obaviješteni o tome, općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da 

u svezi vatrogasaca ne posjeduje saznanja o problemu konzumacije alkohola i droge 

ali da se radi o odgovornom poslu gdje treba postojati red i disciplina, što se tiče 

poziva Općinu Seget predstavlja Općinski načelnik, a nisam išao jer sam imao druge 

obveze a postoji problem granica za koje Općinski načelnik Općine Marina nikada 

nije iskazao ozbiljan interes za rješavanje.   

2. Vijećnik Zvonimir Šegvić rekao je da je prije 10 dana u Seget Vranjici izbio požar 

kojega su ugasili trogirski vatrogasci a naši vatrogasci koji su smješteni tu u blizini 

tek nakon 5 minuta su stigli na požarište, Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo 



Sorić odgovorio je da sva vatrogasna društva sa ovog područja djeluju zajedno i tako 

to funkcionira i tu ne vidi postojanje nikakvog problema.   

3. Vijećnik Luka Jadrića rekao je da je prije nekog vremena dobio poziv od Stjepana 

Bana iz Ljubitovice koji kaže da od trećeg mjeseca traži od komunalnog redara da se 

u zaseoku Bani postavi jedan kontejner za komunalni otpad ali nije dobio odgovor 

tako da su mještani ljuti i nemaju gdje bacati otpad i ovom prilikom tražim da se taj 

problem riješi, Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da tu 

informaciju nema i da se taj gospodin može obratiti i njemu.  

4. Vijećnik Ante Topčić rekao je da želi prokomentirati reakciju vijećnika Ante Barade 

sa početka sjednice te da ne želi da ga selo proziva, da dolazi na sjednicu i šuti, da 

koči projekte u zagori. Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić može 

potvrditi da smo vodili konstruktivne razgovore u svezi projekta koji se odnose na 

zagoru. Neki me prozivaju da sam protiv gradnje ambulante što nije točno jer mi smo 

se odlučili na obnovu postojećeg objekta, isto što se tiče igrališta potrebna je sanacija 

potpornog zida i bez toga svako premazivanje asfalta bi bilo privremeno rješenje. U 

dogovoru sa Općinskim načelnikom Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić smatramo da je 

potrebno cjelokupno rješenje koje bi obuhvaćalo područje od početka puta pa do 

prilaza za zaseok Debaci zajedno sa gustirnom i cijelim prostorom treba dovesti u 

funkcionalno stanje. Što se tiče mrtvačnice, tu je vijećnik Ante Barade vrlo 

eksplozivno reagirao te sam mu rekao da se smiri, tu su isto vođeni razgovori sa 

Općinskim načelnikom Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić ali postoje problemi jer se 

netko pokušava uknjižiti i postoje plombe na to zemljište. Treba tražiti rješenja za 

ambulantu u Ljubitovici, nogostup uz cestu, prostor oko škole, pristupni putovi koji 

nisu završeni, javna rasvjeta koja bi se trebala sada riješiti sa led rasvjetom. Točno je 

da nemamo mjesne odbore. Također sam jutros primijetio da su izgrađene čekaonice 

na autobusnim stajalištima i vidim da nisu dobre jer postoji veliki razmak između 

pleksiglasa i upitno je koliko može štititi od kiše.  

5. Vijećnik Ante Barada odgovorio je vijećniku Anti Topčiću da kako drugačije reagirati 

nego impulzivno jer se sakrivaš kada glasaš za mjesne odbore, zatim glasaš protiv 

mrtvačnice i prije nekidan mi čistimo dvije subote i nikada nisi došao pomoć iako si 

bio pozvan, protiv ste modularne ambulante i još uvijek je tamo kontejner i tražimo da 

nam slijedeći put dostavite dokumentaciju za ambulantu i slažem se da nadstrešnice 

za autobusna stajališta nisu dobre, Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo Sorić 

odgovorio je da postoji problematika sa ambulantom ali treba naglasiti da je to Dom 

zdravlja Splitsko-dalmatinske županije i oni te stvari trebaju rješavati, ovo je 

privremeno rješenje i zahvaljujemo doktorici i pitanje je hoće li oni nas staviti u 

primarnu zdravstvenu zaštitu ili ne i ako nas ne stave onda je Općina Seget spremna 

riješiti tu problematiku.  

6. Vijećnik Luka Jadrića obratio se vijećniku Anti Topčiću rekavši da postoji u politici 

nešto što se zove „jezičac na vagi“ i vi ste na neki način taj „jezičac na vagi“ i 

uvjetujte ih da raspišu izbore za mjesne odbore. 

7. Vijećnik Dragan Alajbeg citirao je vijećnika Antu Topčića da će zajedničkim 

snagama riješiti problem u Ljubitovici ali pola vaših vijećnika sada nema i kako će se 

onda riješiti problem. 

8. Vijećnik Luka Jadrića pitao je predsjednika Općinsko vijeća Općine Seget Ivana 

Strizu zašto je protiv mjesnih odbora, predsjednik Općinskog vijeća Općine Seget 

Ivan Strize je odgovorio da će se mjesni odbori osnovati kada budu lokalni izbori. 

Vijećnik Luka Jadrića je rekao da se sukladno statutu Općine Seget mjesni odbori 

moraju osnovati ili da se promijeni statut. Općinski načelnik Općine Seget mr.sc. Ivo 

Sorić je rekao da malo prokomentiramo vašu suzdržanost kod rješavanja granice sa 

Općinom Marina i problema sa garažama na šetnici.    

9. Vijećnik Zvonimir Šegvić rekao je da postoji kultura glasanja protiv i mislim da naše 

prijedloge za dopunom dnevnog reda treba uvrstiti i onda glasajte protiv i da li je 

postavljen znak u ulici Stjepana Radića u Seget Vranjici, Općinski načelnik Općine 

Seget mr.sc. Ivo Sorić je rekao, ako već nije, da će se znak postaviti.  

10. Vijećnik Vinko Barada je rekao da su poskupile prehrambene namirnice, gorivo, plin i 

ostalo i da li Općina Seget može pomoći ljudima, Općinski načelnik Općine Seget 

mr.sc. Ivo Sorić odgovorio je da je postoje problemi poskupljenja i ono što Općina  



 

 

Seget može napraviti je jedino putem Odluke o socijalnoj skrbi zajedno sa Centrom za 

socijalnu skrb Trogir. 

                

           Završeno u 10,40 sati. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   PREDSJEDNIK 

                                                                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                          Ivan Strize, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Članovima Općinskog vijeća - svima, 

2. Pismohrana, 

3. Arhiva. 


