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GODINA XVIII
Broj 3
Makarska, 17. ožujka 2011.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Makarske
(„Glasnik Grada Makarske“, br. 8/09 i 13/09) i
Zaključka gradonačelnika Grada Makarske od
28. veljače 2011. godine, Gradsko vijeće Grada
Makarske na 17. sjednici održanoj 15. ožujka 2011.
godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Procjene ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara od katastrofa i velikih nesreća za
područje grada Makarske
Članak 1.
Usvaja se Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara od katastrofa i velikih
nesreća za područje grada Makarske iz studenog
2010. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u Glasniku Grada Makarske.
KLASA: 810-01/10-10/13				
Ur.broj: 2147/05-08-1/1-11-4				
Makarska, 15. ožujka 2011. g.
Predsjednik
Gradskog vijeća		
mr.sc. Damir Mendeš, dr.med.,v.r.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br.
26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) te članka 36.
Statuta Grada Makarske (“Glasnik Grada Makarske“
br. 8/09 i 13/09), Gradsko vijeće Grada Makarske
na 17. sjednici održanoj 15. ožujka 2011. godine,
donijelo je

Grada

MAKARSKE

Telefoni: 608-401, 608-404
Telefax: 612-046
List izlazi po potrebi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu (,,Glasnik
Grada Makarske” br. 5/06 i 06/10 ), u članku 14.
stavke 4. i 5. se brišu.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Glasniku Grada Makarske.
KLASA: 363-02/10-20/44				
Ur.broj: 2147/05-05/1-11-4
Makarska, 15. ožujka 2011.g.
Predsjednik
Gradskog vijeća		
mr.sc. Damir Mendeš, dr.med.,v.r.
		
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07.
i 38/09) i članka 36. Statuta Grada Makarske
(„Glasnik Grada Makarske“, br. 8/09 i 13/09)
Gradsko vijeće Grada Makarske na 17. sjednici
održanoj 15. ožujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
naselja“Batinići“ u Makarskoj
Članak 1.
(1) Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog
plana uređenja naselja „Batinići“ u Makarskoj, u
daljnjem tekstu: Izrada UPU-a.
Pravni osnov za izradu UPU-a
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Članak 2.

(1) Pravni osnov za izradu i donošenje UPU-a
je Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Narodne
novine broj 76/07 i 38/09) i članak 297. Prostornog
plana uređenja Grada Makarske (Glasnik Grada
Makarske broj 8/06, 16/07,17/08 i 19/09).
Razlozi za izradu UPU-a
Članak 3.
(1) Razlozi za izradu UPU-a iz članka 1. ove
Odluke su slijedeći:
- područje obuhvata je neizgrađeno građevinsko
područje na kojem je moguće graditi tek nakon
izrade UPU-a
- obuhvat je u užem području grada te je potreba
za rješavanjem infrastrukturnih objekata važnim za
cijeli grad
Obuhvat UPU-a
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krajobraznih, kulturnopovjesnih i drugih
vrijednosti
Popis potrebnih stručnih podloga
Članak 7.
(1) Za izradu UPU-a ne predviđa se izrada
posebnih stručnih podloga.
Način pribavljanja stručnih rješenja
Članak 8.
(1) Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja
ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog
uređenja propisane posebnim zakonom a sukladno
podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji
tijela i osoba određenih posebnim propisima.
Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova
i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga

Članak 4.

Članak 9.

(1) Obuhvat UPU-a prikazan je na kartografskom
prikazu Prostornog plana uređenja Grada Makarske
oznake broj 8, a ukupne površine je cca 3,60 ha.

(1) U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju,
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova (Narodne novine broj 106/98,
39/04, 45/04-ispravak i 163/04) katastarski prikazi
UPU-a će se izrađivati na digitalnom topografskokatastarskom planu u mjerilu 1:1000.

Ocjena stanja u obuhvatu izrade UPU-a
Članak 5.
(1) Urbanistički plan uređenja naselja „Batinići“u
Makarskoj definiran je Prostornim planom uređenja
Grada Makarske u obuhvatu od oko 3,60 ha.
Cijelo područje obuhvata je neizgrađeno
građevinsko područje u užem području grada te je
cijelo područje obuhvata potrebno dovesti na razinu
koja zadovoljava standarde urbanog stanovanja
a zbog svog položaja treba rješiti i komunalnu
infrastrukturu (promet, odvodnja itd).

Popis tijela i osoba koja daju zahtjeve za izradu
UPU-a i drugih sudionika u izradi
Članak 10.

Članak 6.

(1) Tijela i osobe određene posebnim propisima
koje daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i
propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi
plana sudjelovat će u izradi na način da će biti
zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštivati u izradi
Nacrta prijedloga UPU-a. Ista tijela će biti pozvana
na prethodnu i javnu raspravu u postupku donošenja
UPU-a.

(1) Ciljevi i programska polazišta izrade
obuhvaćaju:
- detaljna razrada uvjeta za gradnju i uređenje
pojedinih zahvata u prostoru u odnosu na
njihovu namjenu, položaj i veličinu
- utvrditi opće smjernice oblikovanja
- utvrditi smjernice za izgradnju komunalne
infrastrukture i način priključenja na postojeću
komunalnu infrastrukturu
- odrediti mjere zaštite okoliša, prirodnih,

(2) Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka
obuhvaćaju:
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu
prirode, Savska cesta 41, 10000 Zagreb
- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i
ruralnog razvoja, Ulica grada Vukovara 78,
Zagreb
- Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i
vodnog gospodarstva, Babonićeva 121, Zagreb

Ciljevi i programska polazišta izrade UPU-a
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- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,
Prisavlje 14, Zagreb
- MUP – Policijska uprava splitsko
dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i
poslova civilne zaštite, Solin
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za
vodno područje dalmatinskih slivova,
Vukovarska 35, 21000 Split
- Hrvatske ceste, Ispostava Split, R.Boškovića
22, 21000 Split
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu
kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu,
Porinova 1, 21000 Split
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
Područni ured Split, Moliških Hrvata 1, Split
- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim
područjima SDŽ, Prilaz braće Kaliterna 10,
Split
- HT –Regija jug, Sinjska 4, 21000 Split
- HEP dd Zagreb, DP Elektrodalmacija Split,
Pogon Makarska, Kotiška bb, Makarska
- «Vodovod» d.o.o. Makarska, Obala kralja
Tomislava 16/1, Makarska
- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke
komunikacije, Jurišićeva 13, Zagreb
Rok za izradu UPU-a
Članak 11.
(1) Rok za izradu UPU-a iznosi 180 kalendarskih
dana.
(2) Rokovi za izradu pojedinih faza UPU-a:
- dostava zahtjeva tijela i osoba određenih
posebnim propisima – u roku 20 dana
- izrada Nacrta prijedloga UPU-a za prethodnu
raspravu – u roku od 30 dana po isteku roka za
dostavu zahtjeva
- izrada Prijedloga UPU-a za javnu raspravu
- u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o
prethodnoj raspravi
- provođenje javne rasprave – 30 dana
- obrada primjedbi s javne rasprave – u roku
od10 dana
- izrada Nacrta konačnog prijedloga UPU-a (za
ishođenje suglasnosti nadležnih tijela) – u roku
od 10 dana
- izrada konačnog prijedloga UPU-a – u roku
od 10 dana nakon dobijanja suglasnosti
nadležnih tijela
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- izrada elaborata UPU-a u roku 10 dana od
usvajanja UPU-a na Gradskom vijeću Grada
Makarske.
Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja
akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru,
odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja
UPU-a
Članak 12.
(1) Do donošenja UPU-a, a najduže 2 godine,
utvrđuje se zabrana izdavanja akata kojima se
odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje
na području obuhvata UPU-a.
Izvori financiranja izrade UPU-a
Članak 13.
(1) Izrada UPU-a financira se iz sredstava
proračuna Grada Makarske i drugih izvora.
Završne odredbe
Članak 14.
(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Glasniku Grada Makarske» .
KLASA: 350-02/11-20/03 				
Ur.broj: 2147/05-05/1-11-2 				
Makarska, 15. ožujka 2011.
Predsjednik
Gradskog vijeća		
mr.sc. Damir Mendeš, dr.med.,v.r.
		
Na temelju članka 36. Statuta Grada Makarske
(„Glasnik Grada Makarske“ br. 8/09 i 13/09) i
članaka 66. i 67. Statuta Dječjeg vrtića „Biokovsko
zvonce“ Makarska Gradsko vijeće Grada Makarske
na 17. sjednici održanoj 15. ožujka 2011. donosi

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice
Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“
Makarska
Članak 1.
Anela Kekez, iz Makarske, ulica Stjepana
Radića, br. 15, imenuje se za ravnateljicu Dječjeg
vrtića „Biokovsko zvonce“ Makarska na razdoblje
od 4 godine, a na temelju prijedloga Upravnog vijeća
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Dječjeg vrtića „Bikovsko zvonce“ Makarska.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u
Glasniku Grada Makarske.
						
KLASA: 601-02/11-20/09 				
Ur.broj: 2147/05-06/1-11-3 				
Makarska, 15. ožujka 2011.				
Predsjednik
Gradskog vijeća		
mr.sc. Damir Mendeš, dr.med.,v.r.
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17. sjednici održanoj 15. ožujka 2011. godine,
donosi

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na izmjene i dopune
Statuta Javne ustanove Gradski sportski
centar Makarska
Članak 1.
Daje se suglasnost Javnoj ustanovi Gradski
sportski centar Makarska na izmjene i dopune
Statuta, Broj: 156/1-2010., od 25. studenoga 2010.
Članak 2.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Makarske
(„Glasnik Grada Makarske“ 8/09 i 13/09) Gradsko
vijeće Makarske na 17. sjednici održanoj 15. ožujka
2011. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti gradonačelniku
Grada Makarske za potpisivanje ugovora
o osnivanju prava stvarne služnosti između
Ivice Lelasa, pok. Vinka iz Makarske i
Grada Makarske
I.
Gradsko vijeće Grada Makarske daje suglasnost
gradonačelniku Grada Makarske, Marku OžićBebeku, dr. med., za potpisivanje Ugovora o
osnivanju prava stvarne služnosti između Ivice
Lelasa pok. Vinka iz Makarske i Grada Makarske.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u Glasniku Grada Makarske.
KLASA: 947-01/11-10/01 				
Ur.broj: 2147/05-04-12/1-11-2				
Makarska, 15. ožujka 2011. 				
Predsjednik
Gradskog vijeća		
mr.sc. Damir Mendeš, dr.med.,v.r.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama
(Narodne novine, broj 76/93) i članka 36. Statuta
Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br. 8/09
i 13/09) Gradsko vijeće Grada Makarske, na svojoj

Mijenja se i nadopunjava članak 9. Statuta
Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska,
(Glasnik Grada Makarske, broj 5/2000), od 9.
kolovoza 2000. godine, i glasi:
Djelatnost ustanove je:
1. Održavanje, upravljanje i organiziranje
korištenja sportskih objekata i drugih
nekretnina koje su stavljene Ustanovi na
raspolaganje i upravljanje;
2. Davanje u zakup sportskih objekata i
poslovnih prostora sukladno zakonu i
odlukama Grada Makarske;
3. Obavljanje stručnih, administrativnih i
računovodstvenih poslova Ustanove;
4. Obavljanje stručnih, administrativnih
i računovodstvenih poslova drugim pravnim
subjektima, sa ili bez naknade;
5. Organiziranje i izvođenje sportskih
natjecanja, zabavno-kulturnih, gospodarskih i
inih priredbi i manifestacija;
6. Organiziranje, pripremanje i izvođenje
poduke djece, mladeži i građana u sportskim i
sportsko-rekreacijskim aktivnostima;
7. Organiziranje i održavanje izložaba,
sajmova, prezentacija, predavanja, tečajeva,
seminara i ostalih oblika umjetnosti, zabavnih
i sportsko-rekreacijskih djelatnosti;
8. Organiziranje i pružanje različitih usluga
u području sporta i posebnih oblika
zdravstvene zaštite sportaša, te funkcionalne
dijagnostike;
9. Obavljanje djelatnosti trgovine na veliko i na
malo;
10. Obavljanje djelatnosti ugostiteljstva,
smještaja, te pripreme i posluživanja hrane i
pića;
11. Obavljanje djelatnosti turizma;
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12. Obavljanje djelatnosti uvoza i izvoza;
13. U mogućem obimu, obavljanje
organiziranja i razvijanja drugih
odgovarajućih gospodarskih djelatnosti na
slobodnim kapacitetima i pratećim prostorima
i nekretninama s kojima upravlja Ustanova.
Ustanova ima obvezu maksimalno aktivno
i racionalno koristiti sportske objekte i druge
nekretnine sa kojima upravlja i raspolaže na način
da sportskim udrugama grada Makarske, te drugim
korisnicima pruži optimalne uvjete za obavljanje
njihovih aktivnosti, a Gradu Makarskoj kvalitetne
i raznolike sportske, kulturne i ine višenamjenske
sadržaje , a koji se mogu na sportskim objektima
organizirati.
Pored djelatnosti iz stavka 1. ovog članka,
Ustanova može obavljati i druge djelatnosti ako
one pridonose iskoristivosti prostornih i kadrovskih
kapaciteta.
Ustanova može promijeniti djelatnost.
Odluku o promjeni djelatnosti donosi Osnivač
na prijedlog Upravnog vijeća Ustanove.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od
objave u Glasniku Grada Makarske.
KLASA: 620-01/10-10/24 				
Ur.broj: 2147/05-04/1-11-5
				
Makarska, 15. ožujka 2011.				
Predsjednik
Gradskog vijeća		
mr.sc. Damir Mendeš, dr.med.,v.r.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Makarske
(„Glasnik Grada Makarske“, br. 8/09 i 13/09)
Gradsko vijeće Grada Makarske na 17. sjednici
održanoj 15. ožujka 2011. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta
Glazbenoj školi Makarska
Članak 1.
Daje se suglasnost Glazbenoj školi Makarska na
izmjenu Statuta Glazbene škole Makarska.
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Članak 2.

Predlaže se da se članak 9. Statuta Glazbene
škole Makarska koji glasi: „ Djelatnost škole je u
okviru osnovnog glazbenog obrazovanja koje se
ostvaruje temeljem Nastavnog plana i programa
osnovne glazbene škole, kao posebna programska
cjelina je: predškolski glazbeni odgoj u trajanju 2.
godine (pjevački zbor i početni solfeggio), osnovno
glazbeno obrazovanje djece i mladeži, srednjoškolsko
glazbeno obrazovanje i izvođenje srednjoškolskog
glazbenog programa obrazovanja za zanimanja:
glazbeni klavirist (glasovirač), glazbeni violinist,
glazbenik gitarist, glazbenik klarinetist, glazbenik
trubač, glazbenik saksofonist, glazbenik oboist,
glazbenik hornist, glazbenik flautist, glazbenik
orguljaš, glazbenik violist, glazbenik kontrabasist,
glazbenik solo pjevač, glazbenik teorijskog smjera.“,
mijenja na način da se na kraju članka briše
točka i dodaje: „i izvođenje programa glazbenog
obrazovanja odraslih.“.
Članak 3.
Daje se suglasnost Glazbenoj školi Makarska
za upis u Sudski registar Trgovačkog suda u
Splitu djelatnosti predškolskog glazbenog odgoja i
obrazovanja odraslih.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u Glasniku Grada Makarske.
KLASA: 602-01/10-10/23 				
Ur. Broj: 2147/05-06/1-11-2 				
Makarska, 15. ožujka 2011. god. 			
Predsjednik
Gradskog vijeća		
mr.sc. Damir Mendeš, dr.med.,v.r.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Makarske
(„Glasnik Grada Makarske“, br. 8/09 i 13/09)
Gradsko vijeće Grada Makarske na 17. sjednici
održanoj 15. ožujka 2011. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
za davanje suglasnosti na Statutarnu odluku
Osnovne škole Stjepana Ivičevića Makarska
Članak 1.
Daje se suglasnost Osnovnoj školi Stjepana
Ivičevića Makarska na Statutarnu odluku.
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Članak 2.

Prijedlog Statutarne odluke donosi se na temelju
članak 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(„Narodne Novine“, br. 92/2010.) kojim je propisana
obveza škola da usklade svoje statute s odredbama
istog u roku od 90 dana njegova stupanja na snagu.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u Glasniku Grada Makarske.
KLASA: 021-01/10-10/25				
Ur. Broj: 2147/05-06/1-11-3				
Makarska, 15. ožujka 2011.				
Predsjednik
Gradskog vijeća		
mr.sc. Damir Mendeš, dr.med.,v.r.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Makarske
(„Glasnik Grada Makarske“, br. 8/09 i 13/09)
Gradsko vijeće Grada Makarske na 17. sjednici
održanoj 15. ožujka 2011. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statut
Osnovnoj školi oca Petra Perice Makarska
Članak 1.
Daje se suglasnost Osnovnoj školi oca Petra
Perice Makarska na Statut.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u Glasniku Grada Makarske.
KLASA: 021-01/10-10/51				
Ur. Broj: 2147/05-06/1-11-3				
Makarska, 15. ožujka 2011.				
Predsjednik
Gradskog vijeća		
mr.sc. Damir Mendeš, dr.med.,v.r.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Makarske
(„Glasnik Grada Makarske“ br. 8/09 i 13/09) i
Zaključka gradonačelnika Grada Makarske od
01. veljače 2011. godine, Gradsko vijeće Grada
Makarske na 17. sjednici održanoj 15. ožujka 2011.
donosi
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Zaključak
o davanju suglasnosti na Izvješće o radu
Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ Makarska
Za pedagošku godinu 2009./2010.
Članak 1.
Daje se suglasnost na Izvješće o radu Dječjeg
vrtića „Biokovsko zvonce“ Makarska za pedagošku
godinu 2009./2010. KLASA: 601-02/10-10/01,
Ur.broj: 2147-23-01-10-36 od 3. siječnja 2011.
godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Glasniku Grada Makarske.
						
Klasa: 601-02/11-20/02 					
Ur.broj: 2147/05-06/1-11-3 				
Makarska, 15. ožujka 2011.				
Predsjednik
Gradskog vijeća
mr.sc. Damir Mendeš, dr.med.,v.r.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Makarske
(„Glasnik Grada Makarske“, br. 8/09 i 13/09) i
Zaključka gradonačelnika Grada Makarske od
28. veljače 2011. godine, Gradsko vijeće Grada
Makarske na 17. sjednici održanoj 15. ožujka 2011.
godine donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Izvješće o
ispunjavanju plana i programa rada za 2010.
godinu Pogona za obavljanje komunalnih
djelatnosti
Članak 1.
Daje se suglasnost na Izvješće o ispunjavanju
plana i programa rada za 2010. godinu Pogona za
obavljanje komunalnih djelatnosti KLASA: 34001/11-10/05, Ur. broj: 2147/05-08-01/1-11-1 od 13.
siječnja 2011. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Glasniku Grada Makarske“.
KLASA: 340-01/11-10/05				
Ur. broj: 2147/05-08-01/1-11-4			
Makarska, 15. ožujka 2011. g.			
Predsjednik
Gradskog vijeća		
mr.sc. Damir Mendeš, dr.med.,v.r.

Četvrtak 17. ožujka 2011.
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Na temelju čl. 13. Zakona o javnoj nabavi (‘’NN’’ br. 110/07 i 25/08), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (‘’NN’’ br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 106/07 i 125/08) i čl. 49. Statuta Grada
Makarske (‘’Glasnik Grada Makarske’’ br. 08/09 i 13/09), Gradonačelnik Grada Makarske, dana 11. ožujka
2011. godine, donosi

Izmjene i dopune Plana nabave za 2011. godinu
Članak 1.
U Planu nabave za 2011. godinu (‘’Glasnik Grada Makarske 1/11 i 2/11) u čl.2., redni broj 38. mijenja
se i glasi:
Redni
broj

Predmet nabave

Procijenjena
vrijednost
nabave (u kn)

Planirana
sredstva (u kn)

Računpozicija

38.

Izgradnja oborinskog sustava na području
grada

600.000,00

750.000,00

583/3861,
536/4214

Iza rednog broja 55. dodaje se novi redni broj 56. koji glasi:
Redni
broj

Predmet nabave

Procijenjena
vrijednost
nabave (u kn)

Planirana
sredstva (u kn)

Računpozicija

56.

Izgradnja oborinske odvodnje na području
Donje Luke 3

200.000,00 kn

250.000,00 kn

583/3861,
536/4214

Članak 2.
Ove II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2011. godinu stupaju na snagu danom donošenja, a objaviti će
se u ‘’Glasniku Grada Makarske’’.
KLASA: 400-02/11-20/1
Ur.broj: 2147/05-04-12/1-11-3
U Makarskoj, 11. ožujka 2011.

Gradonačelnik
Grada Makarske
Marko Ožić Bebek, dr.med.,v.r.
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