ZAPISNIK
29. sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske
održane dana 21. ožujka 2008. godine
u sobi 26 zgrade Grada Makarske

Početak u 14,00 sati.
Tajnica Gradskog vijeća Lara Rakušić Ivanković je obavila prozivku vijećnika i konstatirala
da sjednici prisustvuje 17 od 19 vijećnika, kao i da je održavanje sjednice pravovaljano jer je
prisutna većina vijećnika.

Sjednici nazočni vijećnici:
1. MARIN BAŠKOVIĆ
2. DAMIR MENDEŠ
3. JURAJ RAJČEVIĆ
4. ZVONIMIR GALIĆ
5. RADOJKA DIVIĆ
6. STIPAN STANIĆ
7. MATE ŽIDIĆ
8. JURE RAKUŠIĆ
9. IVAN PANDŽIĆ
10. DAMIR BRZICA
11. LORI VELIČKOVIĆ
12. VEDRAN BUBLE
13. MIROSLAV DRUŽIANIĆ
14. STIPE BARTULOVIĆ
15. SINIŠA SRZIĆ
16. IVANA GABRIĆ
17. TONČI BILIĆ
Sjednici nisu nazočni vijećnici:
1. DRAGAN SRZIĆ
2. DARIJO ANTUNOVIĆ

Ostali nazočni:
1. Marko Ožić Bebek, gradonačelnik
2. Ivan Ivanda, zamjenik gradonačelnika
3. Ante Novak, zamjenik gradonačelnika
4. Mladen Milunović, član Gradskog poglavarstva
5. Željko Kovačić, član Gradskog poglavarstva
6. Lara Rakušić Ivanković, predstojnica Ureda gradonačelnika
7. Siniša Srzić, pročelnik Odjela za stambeno-komunalno gospodarstvo
8. Dražen Kuzmanić, pročelnik Odjela za društvene djelatnosti
9. Drago Šimić, stručni savjetnik u Uredu gradonačelnika
10. Ivana Montana, stručni suradnik u Uredu gradonačelnika

Predstavnici medija: RMR-Toni Štulić, Makarska kronika-Ivana Pleić, Makarsko primorjeJasna Morović, Slobodna Dalmacija – Ana Dragičević i MA TV- Željko Pašalić
Predsjednik Gradskog vijeća Damir Mendeš je na temelju čl. 101. Poslovnika o radu
Gradskog vijeća Grada Makarske konstatirao da je sjednici nazočna većina vijećnika, a na
temelju članka 58. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Makarske, otvorio je aktualni
sat.
SINIŠA SRZIĆ postavlja pitanja:
1. Zašto Grad ove godine nije dijelio bonove umirovljenicima za Uskrs, a sredstva za to su
predviđena Proračunom?
2. Zašto Grad za vrijeme Uskrsa nije odlučio građanima dijeliti bakalar?
3. Pitanje za gradonačelnika: Da li je upoznat sa Zakonom o javnoj nabavi i da li je po istom
moguće objaviti natječaj i odabrati izvođača, a da za iste radnje nisu osigurana sredstva?
4. Želio bi dobit na uvid sva gradska potraživanja i dugovanja, ili može li se bar obratiti
financijama?
Ponavlja pitanja postavljana na prethodnim sjednicama:
5. Da li su izdane potrebite dozvole, tko ih je izdao i potpisao, te da li je dobivena koncesija
za premještanje balirke na novu lokaciju i kada će ista biti završena?
6. Kada će Grad postaviti horizontalnu i vertikalnu signalizacija na križanju ulica Ante
Starčevića i Cvjetne ulice, budući su tu već bile dvije prometne nesreće s smrtnim
posljedicama, kao i niz manjih nesreća?
7. Kada će se urediti ulica Kralja Petra Krešimira IV?
VEDRAN BUBLE postavlja pitanja:
1. Molio člana Gradskog poglavarstva Luku Rosu da odgovori na pitanje: Zašto Grad nije
dijelio bonove za Uskrs umirovljenicima iako su sredstva za to predviđena Proračunom?
Predsjednik Gradskog vijeća Damir Mendeš rekao je da će se na sva postavljena pitanja
odgovorit u pisanom obliku.
U skladu s člankom 103. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Makarske predsjednik
Gradskog vijeća predložio je slijedeći:

dnevnired
1. Odluka o oslobađanju Grada Makarske od plaćanja komunalnog doprinosa.

Vijećnik Miroslav Družianić predložio je dopunu dnevnog reda točkom:
2. Odluka o dodjeli uskrsnica za umirovljenike s područja Grada Makarske:
Vijećnica Ivana Gabrić podnijela je poslovničku primjedbu na način sazivanja sjednice, jer u
članku 99. Poslovnika o radu Gradskog vijeća piše da se Vijeće na izvanredno zasjedanje
može sazvati uz pribavljeno mišljenje klubova vijećnika. Navodi da se na taj način krši
Poslovnik jer nema pribavljenih mišljenja klubova vijećnika, te predlaže da se sjenica odgodi
jer će se izglasavati odluka na sjednici sazvanoj mimo Poslovnika.
Vijećnica Ivana Gabrić predložio je dopunu dnevnog reda točkom:
3. Pismo namjere Olme; koje je prihvaćeno na Gradskom poglavarstvu, budući se radi o jako
bitnom pitanju o kojem bi ovo Gradsko vijeće trebalo raspravljati.
Vijećnik Tonći Bilić zahtjeva da se u skladu s čl.88 st.5 Poslovnika o radu Gradskog vijeća
vijećnici poimenično izjašnjavaju o prihvaćanju ili ne prihvaćanju amandmana na dnevni red.
Predsjednik Gradskog vijeća Damir Mendeš odgovara vijećniku Biliću da vijećnik ne može
inzistirati na poimeničnom glasovanju, već o tome odlučuje Vijeće na prijedlog vijećnika.
Nakon navedenih primjedbi na dnevni red pristupilo se glasovanju o istima.
Prijedlog vijećnika Tonća Bilića da se o amandmanima na dnevni red glasuje pojedinačno nije
usvojen, budući je za njega glasovalo 7 vijećnika.
Prijedlog vijećnika Miroslava Družianića da se u dnevni rad uvrsti dodatna točka i to Odluka
o dodjeli uskrsnica za umirovljenike s područja Grada Makarske nije prihvaćen budući je za
njega glasovalo 8 vijećnika.
Vijećnici Tonći Bilić, Miroslav Družianić i Ivana Grabrić uložili su poslovničku primjedbu na
način glasovanja navodeći da je poslovnikom navedeno da se glasovanje provodi na način da
se vijećnici izjašnjavaju tko je „za“, „protiv“ ili „suzdržan“, te da nije dovoljno utvrditi broj
glasova vijećnika koji su ZA.
Prijedlog vijećnica Ivane Gabrić da se u dnevni rad uvrsti dodatna točka i to Pismo namjere
Olme nije usvojen budući je za njega glasovalo 7 vijećnika.
Dnevni red usvojen je s 14 glasova ZA, 1 PROTIV i 2 suzdržana.

Pod točkom 1. dnevnog reda:
1. Odluka o oslobađanju Grada Makarske od plaćanja komunalnog doprinosa.
Uvodno obrazloženje dao je Siniša Srzić, pročelnik Odjela za stambeno-komunalno
gospodarstvo, kao izvjestitelj ove točke dnevnog reda. Izvjestitelj je istaknuo da se
navedenom Odlukom Grad Makarska oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju
polivalentne dvorane i dvorane za vaterpolo u Makarskoj. Iznos komunalnog doprinosa za
koji se donosi odluka o oslobađanju od plaćanja je 10.470.690,00 kuna. U raspravi su
sudjelovali vijećnici:
 Siniša Srzić ističe da podržava ovu odluku, jer smatra da je od velike važnosti za grad
Makarsku i njene građane. Postavlja pitanje iz kojih sredstava iz Proračuna će se namiriti
uređenje okoliša, jer se zna da su ova sredstva namjenska. Također ga zanima koliki je iznos

koštanja sportske dvorane i postoji li zatvorena financijska konstrukcija.
Siniša Srzić, pročelnik Odjela za stambeno-komunalno gospodarstvo navodi da čl.17
Odluke o komunalnom doprinosu glasi: „Manjak sredstava komunalnog doprinosa koji je
nastao potpunim ili djelomičnim oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa namiriti će
se iz drugih proračunskih sredstava Grada Makarske.“
Marko Ožić Bebek, gradonačelnik Grada Makarske odgovara de će se to predvidjeti
rebalansom Proračuna.
Mladen Milunović, član Gradskog poglavarstva odgovara da je intencija Odluke o
komunalnom doprinosu da u određenim infrastrukturnim objektima po preporuci Poglavarstva
investitor u slučaju da je to lokalna samouprava može sama sebe osloboditi plaćanja
komunalnog doprinosa. U ovakvim slučajevima investitor se uvijek oslobađao, ukoliko je
investitor bio Grad. U Proračunu nije predviđeno da će se uprihodovati sredstva od
komunalnog doprinosa za dvoranu, već se koristi mogućnost koju daje Odluka, tj. mogućnost
da se Grad oslobodi tog plaćanja.
Siniša Srzić ističe da je Grad više puta oslobodio Vodovod plaćanja komunalnog doprinosa,
ali su građani poslije po kubiku vode plaćali, jer mora netko napraviti pristupni put… Ne
može se reći da se za taj dio jednostavno neće graditi.
Ivana Gabrić pita iz čega će se napuniti 12 miliona kuna komunalnog doprinosa predviđenog
Proračunom, ako je do jučerašnjeg dana naplaćeno tek 1,5 miliona kuna. Mladen Milunović,
član Gradskog poglavarstva odgovara da u tih 12 miliona kuna nije predviđen komunalni
doprinos od dvorane.
Marko Ožić Bebek, gradonačelnik Grada Makarske smatra da je vijećnica to pitanje trebala
postaviti kada se raspravljalo o Proračunu Grada Makarske.
Ivana Gabrić smatra da gradonačelnik treba biti otvoren prema vijećnicima i građanima
Makarske i reći da ne trebamo imati bojazni da će se riješiti određeni problem, te da će se to
namiriti iz toga i toga.
Marko Ožić Bebek, gradonačelnik Grada Makarske odgovara da to nije ni predviđeno
Proračunom i da se nema što nadoknađivati i da on ne sumnja u izvršenje Proračuna. Također
ističe da u okolini dvorane postoji 2/3 infrastrukture i da nije potrebno postavljati pitanje tko
će napraviti cestu, budući cesta već postoji.
Mladen Milunović, član Gradskog poglavarstva pojašnjava da kada se radi proračun rade se
određena predviđanja, dakle proračun je planska stavka. Da li će se ona realizirati ovisi o
tome što će se dogoditi te godine, prema tome služba je planirala da će se u 2008. godini
temeljem raznih investicija, dinamike dobivanja građevinskih dozvola i prostorno planskih
dokumenata izgraditi određena količina objekata koja će rezultirati da će Grad uprihodovati
12 miliona kuna iz stavke komunalnog doprinosa, a tu sigurno nije predviđen gradski objekt
sportske dvorane.
Ivana Gabrić moli da se u pisanom obliku da pregled dinamike predviđanja od čega će se ta
uprihodovati taj iznos za komunalni doprinos.
Zvonimir Galić odgovara da se komunalni doprinos računa po kubicima nekog objekta i
jednako bi koštao negdje gdje nema nikakve infrastrukture kao i ovdje gdje sve postoji, a
kolike će biti stvarne potrebe da se taj objekt priključi na infrastrukturu to sigurno nije ovaj
iznos koji se u Odluci spominje.
 Zvonimir Galić navodi da nema smisla ubirati novac od Grada, a Grad ga jednako i troši.
Također predlaže amandman:
AMANDMAN 1.: s obzirom da se radi o izvanrednoj sjednici, da se članak 4. izmijeni i glasi
„Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Glasniku Grada Makarske.“
 Miroslav Družianić postavlja pitanje koliko će koštati izgradnja polivalentne dvorane s
bazenom.
Marko Ožić Bebek, gradonačelnik Grada Makarske odgovara da se ne može odgovoriti točno.

Ivana Gabrić pita može li se reći cifra iz troškovnika.
Damir Mendeš predsjednik Gradskog vijeća odgovara da to nije tema današnje sjednice.
 Stipan Stanić navodi da je hitnost ove Odluke u tome što je potrebno što prije dobiti
građevinska dozvola za tu dvoranu koja je jako bitna za grad Makarsku.
Ivana Gabrić samo pita s kojim i čijim novcem.
 Lori Veličković ističe da je hitnost ove sjednice bila nepotrebna buduću je Služba za
prostorno uređenje, županijska ispostava, koncem veljače uputila zahtjev Gradu Makarskoj da
se izjasni u vezi komunalnog doprinosa. Čemu je trebalo mjesec dana da se Vijeće sastane?
 Ivana Gabrić navodi da bi podržala ovu Odluku da su Gradski vijećnici sjeli prije dosta
vremena i raspravili o tom krucijalnom projektu Gradske dvorane, o načinu njene izgradnje i
o sredstvima. Izgleda da je to u ovom gradu jedna velika misterija, pa je stoga teško očekivati
da se olako donese ovakva Odluka, jer mene istinski zanima što će se točno i kako graditi.
Vijećnica je pokaza skicu koju je napravila da bi joj se objasnilo kako će to izgledati jer
prema lokacijskoj dozvoli parking se planira na privatnoj parceli Građevnog, tu su i privatne
parcela Anfore, Olme, pomoćnog igrališta gdje nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi.
Damir Mendeš predsjednik Gradskog vijeća odgovara da to nije tema današnje sjednice.
Ivana Gabrić odgovara da prije nego se donese ova Odluka svatko, a ne samo vijećnici, ima
pravo imati uvid u projekt i znati koliki su konačni troškovi. Iz toga razloga neće podržati ovu
Odluku. Također se pita kako je Poglavarstvo moglo donijeti Zaključak o prihvaćanju Odluke
koja još nije usvojena od Gradskog vijeća., moglo je donijeti eventualno Zaključak o
prihvaćanju prijedlogu Odluke. Osnovno je pitanje zašto kao jedan civilizirani Grad nismo
sjeli prije mjesec dana i raspravili o tom projektu, da ga ne mistificiramo. Ne želi da je se
optužuje i stavlja u klanove za i protiv, ali za ovakvu Odluku iz navedenih razloga ne može
glasovati. Također moli da se natko očituje po pitanju pisma namjere Olme. Postavlja pitanje
zašto smo vezani nekim čvrstim rokom da je sjednica morala biti baš danas po hitnom
postupku.
Marko Ožić Bebek, gradonačelnik Grada Makarske odgovara da je smatrao da je to bolje
riješit prije blagdana, jer bi vijećnici eventualno mogli otići s obitelji na odmor. Poručuje
vijećnici da može doći u ured Grada i dobiti na uvid sve natječaje i kompletnu dokumentaciju
vezanu za dvoranu.
Ivana Gabrić odgovara da to nije pitanje vijećnice Ivane Gabrić, već pitanje građana ovog
grada koji imaju pravo i trebaju to znati. Postavlja i pitanje 945.000,00 kuna vodne naknade
koje ide uz ovo za dobivanje građevinske dokumentacije koja se također plaća iz proračuna,
da li je ona kao takva planirana i iz koje stavke, to se nigdje ne spominje.
Damir Mendeš predsjednik Gradskog vijeća odgovara da nije moguće da 15 000 građana
dolazi u Grad na uvid dokumentacije, ali vijećnica kao predstavnik građana to može napraviti.
Stipan Stanić opovrgava navode da se na izgradnji dvorane radi tajno, jer sve je odrađeno
legalno po zakonu, s javnim natječajem.
Ivana Gabrić ističe da nije rekla da se radi o mutnim poslovima, već se oko toga ovio veo
tajni i postavlja pitanje zašto se ne napravi javni uvid, da se omogući građanima da vide
apsolutno sve.
Nakon provedene rasprave pristupilo se glasovanju o amandmanu vijećnika Galića da se
članak 4. izmijeni i glasi „Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
Glasniku Grada Makarske.“
Lori Veličković odgovara da se to ne može budući je zakonom točno određeno kada koji akti
stupaju na snagu.
Damir Mendeš predsjednik Gradskog vijeća odgovorio je da je čl. 86. Statuta određeno da
opći akti mogu stupati na snagu i danom objave.
Lori Veličković ističe da se na radi o općem aktu.

Drago Šimić stručni savjetnik u Uredu gradonačelnika navodi da neki akti iznimno mogu
stupati na snagu i danom donošenja.
Amandman je usvojen budući je za njega glasovalo 10 vijećnika.
Odluka o oslobađanju Grada Makarske od plaćanja komunalnog doprinosa zajedno s
usvojenim amandmanom usvojena je s 14 glasova ZA, 1 PROTIV i 2 suzdržana.
Sjednica je završena u 15.30 sati.
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