
Z A P I S N I K  

32. sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske  

održane dana 26. kolovoza 2008. godine  

u hotelu Meteor  

 

 

Početak u 14,00 sati.  

 

 

 

Tajnica Gradskog vijeća Lara Rakušić Ivanković je obavila prozivku vijećnika i konstatirala 

da sjednici prisustvuje 16 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. IVANA GABRIĆ  

15. DRAGAN SRZIĆ  

16. SINIŠA SRZIĆ  

 

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici:  

  

1. STIPE BARTULOVIĆ  

2. TONČI BILIĆ  

3. DARIJO ANTUNOVIĆ  
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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. Luka Roso, član Gradskog poglavarstva 

7. Lara Rakušić Ivanković, predstojnica Ureda gradonačelnika  

8. Tonći Vuković, pročelnik Odjela za upravljanje imovinom, prostorno uređenje i 

zaštitu okoliša  

9. Siniša Srzić, pročelnik Odjela za stambeno-komunalno gospodarstvo  

10. Dražen Kuzmanić, pročelnik Odjela za društvene djelatnosti  

11. Angela Kuran, stručni savjetnik u Odjelu za proračun i financije  

12. Jadranka Eljuga, stručni savjetnik u Odjelu za proračun i financije  

13. Marija Lelas, predsjednica Odbora za financije i proračun  

14. Ivan Nemčić, vršitelj dužnosti upravitelja Pogona za komunalne djelatnosti  

15. Zdravko Šarić, voditelj Odsjeka za komunalno redarstvo  

16. Drago Šimić, stručni savjetnik u Uredu gradonačelnika  

17. Ivana Montana, stručni suradnik u Uredu gradonačelnika  

 

 

Predstavnici medija: RMR- Mario Katić, Makarska kronika-Ivana Pleić, Makarsko primorje-

Janja Glučina, Radio Split – Vedran Ribarević, 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.Postavlja pitanje u ime građana Zelenke: Kada će biti gotova projektna dokumentacije i 

kada će doći do realizacije izgradnje i uređenja Zadarske ulice s pristupnim putovima i kada 

će doći do izgradnje Zadarske ulice od ceste put Velikom Brdu? Da li će se uređivati i 

Đakovačka ulica, odnosno dio koji nije asfaltiran?  

2. Pitanje čistoće Gradske plaže; Već između 6,00 i 6,30 vlasnici stave svoje ležaljke, a plaža 

još nije ni očišćena, pa tokom dana ni oni koji čiste nisu u stanju to napraviti.  

3. Čudi se da jedan član Poglavarstva (Željko Kovačić), može dati izjavu da je grad Makarska 

bio najveća ustaška luka. Ne treba iskrivljavati činjenice, Makarska je bila jedina velika luka 

u NDH , a druge je luke tadašnja vlast poklonila okupatorima, tj. Talijanima. Ne želim da se 

grad Makarska u takvom kontekstu spominje.  

 

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek odgovara:  

1. Mi predviđamo rebalans u rujnu i tada će biti predviđene te obe ulice, a tada će krenuti i 



projektna dokumentacija i mislim da ćemo to u ovoj godini uspjeti riješiti.  

2. Primili smo na znanje i obratit ćemo se Makarskom komunalcu i svima koji su zaduženi za 

to da malo intenziviraju te radove, ali kod nas se spaja noć s danom pa nema perioda kada 

čistaći mogu nesmetano čistiti.  

Željko Kovačić, član Gradskog poglavarstva odgovara:  

3. Nikad nisam izjavio da je Makarska najveća ustaška luka. Na otvaranju izložbe sam 

napravio komparaciju kurioziteta da je istodobno '43. u Makarskoj bilo zapovjedništvo 

mornarice NDH, a u Podgori je bilo zapovjedništvo mornarice Narodno oslobodilačke vojske. 

Kao da se igramo gluhih telefona. Makarska je tada bila jedini veći grad koji nije bio pod 

Italijom. U Makarskoj je zaista bilo zapovjedništvo mornarice NDH, ali jedna jedina 

kancelarija bez ijednog broda, jer NDH nije smjela imati naoružane brodove na jadranu, već 

je mornaricu NDH činio riječki sklop sa zapovjedništvom u Sisku i crnomorski sklop s 

njemačkim zapovjedništvom.  

Dragan Srzić, vijećnik konstatirao je da je neprimjereno da član Poglavarstva na otvaranju 

jedne brodo-modelarske izložbe govori o ovim podatcima, a i neprimjerena je minuta 

povijesti na sjednici.  

 

 

MIROSLAV DRUŽIANIĆ postavlja pitanja:  

1. Postoji li mogućnost da se postave ležeći policajci, tj. uspornici u ulici Slika Gojaka, jer je 

to strma ulica i velike su brzine, a u blizini je osnovna škola?  

2. Može li se dobiti izvješće o radu Socijalnog vijeća?  

3. Zatražio je popis kome su poimenično izdana rješenja za korištenje javnih površina na plaži 

i za koju svrhu!  

4. Pita predsjednika Gradskog vijeća da li je on potpisao odluku o izdvajanju Doma zdravlja 

Makarska?  

 

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek odgovara:  

1. Postavit ćemo ležeće policajce na zahtjev građana i na zahtjev vijećnika.  

2. Zatražit ćemo izvješće o radu Socijalnog vijeća.  

3. Dobit ćete pisano popis rješenja o korištenju javnih površina na plaži.  

 

Luka Roso, član Gradskog poglavarstva odgovara na pitanje vezano za Socijalno vijeće:  

2. Odjel za društvene djelatnosti profesionalno obavlja svoj posao i ima dobru suradnju sa 

Socijalnim vijećem. Socijalni vijeće ima velik broj članova i razmatramo svaki zahtjev i tako 

gdje utvrdimo da je zahtjev opravdan i da se može pomoći, mi to i udovoljimo. Nećemo 

udovoljiti onima koji imaju apartmane, a traže pomoć da bi vratio dignuti kredit.  

 

Lara Rakušić Ivanković predstojnica Ureda gradonačelnika odgovara na 4. pitanje:  

4. Odluka je potpisana i proslijeđena predsjedniku Županijske skupštine. Uspostavila sam 

kontakt s gosp. Živkom Nenadićem predsjednikom županijske skupštine i potvrdio je da je 

dokumentacija pristigla, dakle Zaključak Vijeća, Zaključak Poglavarstva, Inicijativa od strane 

Kluba vijećnika SDP-a HNS-a i HSLS-a i Zapisnik sastanka predstavnika Gradske uprave i 

predstavnika Udruge za zaštitu Doma zdravlja.  

 

 

LORI VELIČKOVIĆ postavlja pitanja:  

1. Pitanja vezana za komunalnu infrastrukturu: Što je s uređenjem Ulice pod Mostom (blizu 



hotela Dalmacije)? Kada će se urediti donji dio ulice Ruđera Boškovića, od ulice Kralja Petra 

Krešimira IV prema plaži? Kada će se urediti okoliš uz ulicu Franjevački put i to s obje 

strane, gdje treba urediti nogostup, ukloniti postojeću žičanu ogradu s desne strane? Uređenje 

plaže na Osejavi, nedostatak tuševa, koševa za otpatke i kabine za presvlačenje.  

2. Pitanja imovine Grada: Da li postoji registar imovine Grada, je li izrađen i kada će biti 

dostupan javnosti, odnosno stavljen na Internet? Ponovljen zahtjev: Tražimo da se dostavi 

evidencija postupaka koji se vode kod sudskih instanci Republike Hrvatske u kojima je Grad 

Makarska bilo tužitelj bilo tuženi, posebno u vezi sređivanja imovinsko pravnih odnosa, uz 

informaciju tko sve zastupa Grad Makarsku.  

3. Pitanja kulture Grada: Koliko su iznosili troškovi koncerta Maksima Mrvice, posebno 

troškovi uređenja pozornice? Što je s prostorom na sv. Petru ispred crkvice i Lištunom, gdje 

su se ranije održavale kazališne predstave i koncerti? Što je s inicijativom o ponovnom 

održavanju susreta akademija dramskih umjetnosti?  

 

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek odgovara:  

1. Sve te ulice će se početi raditi nakon što se usvoji rebalans i završi sezona. Potrudit ćemo se 

da maksimalno toga odredimo u ovoj godini. Ograda na Franjevačkom putu za sada ima 

svrhe, ali vjerojatno ćemo naći neko prikladnije mjesto za odvoženje automobila koji su krivo 

parkirani. Primamo na znanje opasku za plažu na Osejavi i potrudit ćemo se da kupačima na 

Osejavi omogućimo bolje uvjete.  

2. Zatražit ćemo pismeno izvješće od g. Milete, do koje faze je došao taj popis. To je dosta 

mukotrpan posao. Dobit ćete i popis svih sporova koje grad vodi i tko zastupa Grad.  

 

Željko Kovačić, član Gradskog poglavarstva odgovara:  

3. Troškovi za koncert Maksima Mrvice: 5.700,00 € za g. Mrvicu, 3.000,00 kn za osiguranje, 

13.000,00 kn za tribine i binu i neki sitni troškovi.  

Sjećam se da su se nekad organizirala nekakva događanja iza Medina i to je jedan prekrasan 

prostor, ali kafići su nažalost potjerali kulturu s onog područja.  

Sv. Petar je isto prekrasan prostor, ali logistička noćna mora, slab je napon struje, a i teško je 

za popeti se gore starijim građanima.  

Već nekoliko godina egzistira ideja održavanja susreta akademije dramskih umjetnosti i volio 

bi kada bi se inicijatori toga javili da probamo to uključiti u sljedeće Makarsko ljeto.  

 

 

VEDRAN BUBLE ponavlja pitanja:  

1. Da li se utvrdilo išta vezano za njegovu inicijativu s prošle sjednice, odnosno vezano za 

onu češku obitelj?  

2. Pitanje za Luku Rosu: Da li je sređena evidencija umirovljenika, tj. iskaznice, jer je rečeno 

da će umirovljenici dobit uskrsnicu kada to bude sređeno?  

3. Je li istina da će se na mjestu gdje je trebao biti centralni dječji vrtić na Istoku graditi 

crkva?  

 

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek odgovara:  

1. Što se tiče češke obitelji; to smo prebacili na turističku zajednicu i ona će organizirati 

akciju i uključit će u to Grad.  

2. Teško je dobiti sve podatke u vezi umirovljenika, pogotovo onih koji imaju mirovine iz 

inozemstva, jer nemamo pravu sliku o imovinskom stanju umirovljenika, jer bismo željeli da 

novac dolazi kod onih umirovljenika kojima je to potrebno, a ne onih koji imaju dosta velike 

mirovine iz vana.  



3. Na Istoku će biti i vrtić i crkva i parking ispred.  

 

Luka Roso, član Gradskog poglavarstva odgovara na pitanje vezano za umirovljenike:  

2. Za vrijeme bivše vlasti umirovljenici nisu mogli dobiti božićnicu ako nemaju iskaznice, 

morali su se slikati i popuniti podatke. Sredstva umirovljenika nitko ne dira, ona stoje na 

računu i umirovljenici dio novaca koji nisu dobili će sigurno dobiti i s tom će biti zadovoljni. 

Mi smo prilikom podjele božićnice primijetili da pojedinci nemaju pravo na to što su dobili, 

ali to ne možemo argumentirati. Ako nama određene institucije pomognu mi ćemo taj 

problem riješit.  

Vedran Buble, vijećnik ponavlja pitanje članu Poglavarstva Luki Rosi: Jesu li gotove 

iskaznice jer je rečeno da se neće dobiti uskrsnica dok se ne napravi kompletna evidencija 

svih onih koji na to imaju pravo.  

Luka Roso, član Gradskog poglavarstva odgovara da su umirovljenici dobili preko 

1.000.000,00 kuna, znači ostalo je oko 500.000,00 kuna koje stoje na računu Grada, a 

iskaznice se nikad više neće pojaviti.  

 

 

DRAGAN SRZIĆ postavlja pitanja:  

1. Po kojem projektu se radi rekonstrukcija i proširenje groblja? Zašto se od građana uzima 

predujam, zašto se ne izgradi iz proračuna Grada Makarske? Da li se odustalo od tzv. škancija 

i da li se ide u grobnice u zemlji?  

2. Budući se Gradsko kino ugasilo vašom krivnjom, zbog odluke o povratu imovine crkvi, 

imate li rješenje o povratku kina u taj prostor koji sada stoji prazan ili imate alternativu?  

3. Što je sa štandarcem? Donijeli ste odluku na Vijeću o izmještanju mletačkog štandarca s 

hrvatskog trga, dokle ste došli s tim?  

4. Sugestija: Molba građana Sinokoše istočno od katastra: Mole stručne službe Grada da 

zajedno s koncesionarom rasvjete izvrše zamjenu rasvjetnih tijela, tj. da sjenilo bude jače.  

 

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek odgovara:  

1. Ide se s predujmom za groblje zato što je to najjednostavnije i onda znamo točno s koliko 

novaca raspolažemo. Imat ćemo dovoljno novaca da ćemo moći urediti groblje koje će biti 

ponos Makarske. Projekt radi gđica. Panđić i on će ići na potvrdu glavnog projekta. Neće biti 

škancija.  

2. Gradsko kino je situacija kakva je, tu ne možemo ništa, to je prostor crkve i mi ćemo se 

potruditi da iznađemo neki drugi način kako će Makarska dobiti jedno ili čak dva kina.  

3. Za štandarac još nismo našli adekvatno mjesto i mislimo da ćemo mu uskoro s nadležnim 

institucijama (muzejom) naći kvalitetno mjesto.  

4. Sjenila ćemo promijeniti na primjedbu građana Sinokoše.  

 

 

IVANA GABRIĆ moli da se promijeni termin održavanja sjednica Gradskog vijeća, da se 

sjednice održavaju u terminu slobodnog vremena koji se ne poklapa s radnim vremenom 

državnih službi i javnih institucija. Postavlja pitanja:  

1. Moli izvješće o troškovima, popisu honorara i prihodima Makarskog primorja od 1. siječnja 

2008. do 30. srpnja 2008. godine.  

2. Hoće li Gradsko poglavarstvo poduzeti nešto da izmjeni Pravilnik o upisu djece u dječji 

vrtić/jaslice na način da ne diskriminira strance-porezne obveznike Grada?  

3. Pitanje o izmještanju šetnice u okviru obuhvata UPU-a Zapad 1, vezano za već postavljeno 



pitanje na 30. sjednici Gradskog vijeća: Da li je Grad dobio obavijest Državnog odvjetništva, 

s obzirom da imam obavijest da je isti uputio? Molim da mi se dostavi ta obavijest Državnog 

odvjetništva u svezi uručivanja Vladi RH prijedloga radi izmjene odnosno ispravke Uredbe o 

određivanju granice pomorskog dobra na lokaciji u obuhvatu UPU-a Ugostiteljsko turističke 

zone Zapad 1. Dakle na način da se granica pomorskog dobra utvrdi sjevernim rubom 

postojeće šetnice. Ukoliko je ta obavijest stigla, zbog čega nije prekinut javni uvid za taj Plan 

i išlo se na ponovljeni javni uvid obzirom da se radi o značajnom promjeni vlasničkih odnosa? 

Dostavljeni su mi svi materijali sa sjednice Poglavarstva gdje je donesen zaključak o 

izmještanju i nigdje se ne vidi da se radi o pismu namjere.  

 

Stipan Stanić predsjednik Upravnog vijeća dječjeg vrtića odgovara na  

2. pitanje: Već su poduzete te radnje i Pravilnik će se izmijeniti.  

 

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek odgovara na primjedbu o terminu održavanja sjednica: 

Vijeća dugo traju, pa zato ranije počinjemo. Kad bi malo kraće trajalo, a i vi pridonosit tome 

da ono dugo traje, mogli bi počinjat i kasnije. Nadalje odgovara na pitanja:  

1. Dobit ćete pisano izvješće.  

3. Državno odvjetništvo je zatražilo od Vlade RH da promijeni odluku Vlade Ivice Račana da 

šetnica ide tim pravcem. Sad će Vlada RH pod predsjedavanjem premijera Sanadera odlučiti 

da li će mijenjati Odluku svojih prethodnika.  

 

 

ZVONIMIR GALIĆ ponavlja pitanja::  

1. Pitanje problema vode u Velikom Brdu; Kada će se prestati voziti cisternama voda u Vliko 

Brdo?  

2. Na koji način i kada bi se mogao riješiti problem raskrižja magistrale i ceste za Veliko 

Brdo?  

3. Pitanje vezano za Bili Brig: Prilazni putovi ulice Molizanskih Hrvata i Vukovarske ulice, 

radi li se išta da se riješi taj problem? Hoće li sva moja pitanja biti riješena do iduće sezone?  

4. Kada se planira završiti groblje?  

 

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek odgovara:  

1. Bili smo kod ministra Čobankovića s direktorom Vodovoda i dogovorili da će država 

sufinancirati izmjenu 3 pumpe sa 100 kW na 300 kW, tako da ćemo dobiti 100 litara vode u 

sekundi više i to bi bilo dovoljno za sljedećih 10ak godina, da se kupi vrijeme dok se napravi 

novi magistralni vodovod za Makarsku, što ulazi u projekat.  

2. Radit će se vrlo skoro, što je i obuhvaćeno UP-eom, tako da će se napraviti dvije-tri trake 

na magistrali, što će olakšati izlaz i ulaz u Veliko Brdo.  

3. To će isto ići na jesen, nakon rebalansa proračuna.  

 

Ante Novak, zamjenik gradonačelnika odgovorio je na pitanja vezana za groblje:  

4. S ovim predujmom smo građanima dali jednu garanciju. Dokumentacija je u toku, ni 

prijašnja vlast nije imala dokumentaciju pa su napravili one grobnice i spasili ljude koji nisu 

imali svoj grob. Ovo groblje koje ćemo sada napraviti će biti za idućih 50 godina. Oko groblja 

će biti botanički vrt, šetnica, klupe, bit će mrtvačnica s podrumom. Sve okolo što je beton 

ćemo popločati kamenom, a šetnica će biti u kocki. Svatko može doći vidjeti projekt. 

Vjerujem da će groblje biti gotovo do 1. mjeseca, izvođač radova to garantira. Pedesetak 

grobova će ostati neprodano, ukoliko netko zatreba grobnicu.  



 

 

Nakon aktualnog sata, a u skladu s člankom 103. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada 

Makarske predsjednik Gradskog vijeća predložio je slijedeći:  

 

d n e v n i  r e d  

 

1. Verifikacija Zapisnika s 30. i 31. sjednice Gradskog vijeća održanih 30. svibnja i 11. 

kolovoza 2008. godine;  

2. Statutarna odluka o izmjenama Statuta Grada Makarske;  

3. Odluka o volonterskom obavljanju dužnosti gradonačelnika Grada Makarske;  

4. Odluka o plaći zamjenika gradonačelnika Grada Makarske;  

5. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Makarske za 

2007. godinu;  

6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Makarske za 2008. godinu 

(razdoblje od 01.01.2008. godine do 30.06.2008. godine);  

7. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Makarske za 2008. godinu;  

8. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2008. godinu;  

9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Makarske.  

 

Otvorena je rasprava o predloženom dnevnom redu. U raspravi je sudjelovao vijećnik Dragan 

Srzić koji je predsjedniku Gradskog vijeća i predsjedniku Odbora za statutarno pravna pitanja 

dostavio preslik lista iz Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i preslik lista iz Statuta 

Grada Makarske, te je tražio da se sukladno čl. 73. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi i čl. 86. Statuta Grada Makarske današnje sjednice povuče 3. točka 

dnevnog rada, jer nije u skladu s navedenim Zakonom. Akt Grada Makarske ne može stupati 

na snagu danom donošenja, već ili 8 dana od objave ili iznimno iz osobito opravdanih razloga 

danom objave.  

U daljnjoj raspravi je sudjelovala vijećnica Ivana Gabrić koja je zatražila povlačenje i 4. 

točke s današnje sjednice iz istih razloga kao što ih je naveo vijećnik Srzić.  

Još su se u raspravu uključili vijećnici Lori Veličković i Stipan Stanić, te stručni savjetnik u 

Uredu gradonačelnika Drago Šimić koji je naveo da se dan donošenja akta poklapa s danom 

objave.  

Prijedlog vijećnika Dragana Srzića da se 3. točka dnevnog rada povuče s današnje sjednice 

nije usvojen, budući je za njega glasovalo 6 ZA i 10 PROTIV.  

Prijedlog vijećnice Ivane Gabrić da se 4. točka dnevnog rada povuče s današnje sjednice nije 

usvojen, budući je za njega glasovalo 6 ZA i 10 PROTIV.  

Dnevni red je usvojen je s 10 glasova ZA i 6 PROTIV.  

 

 

Pod točkom 1. dnevnog reda:  

1. Verifikacija Zapisnika s 30. i 31. sjednice Gradskog vijeća održanih 30. svibnja i 11. 

kolovoza 2008. godine  
U raspravi o ovoj točci dnevnog reda sudjelovala je vijećnica Lori Veličković, koja je tražila 

da se u Zapisniku s 30. sjednice točno navede pitanje koje je ona postavila za vrijeme 



aktualnog sata. Nadalje je vijećnica Ivana Gabrić je zatražila da se u Zapisniku s 31. sjednice 

vjerno napiše odgovor g. Bebeka na njeno pitanje, te da se u istom Zapisniku u potpunosti 

navede tijek njene rasprave o 2 točni dnevnog rad tj. o Odluci o donošenju Izmjena i dopuna 

Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Makarske. Navedene primjedbe su 

usvojene i biti će ispravljene u Zapisnicima. Jednoglasno su verificirani Zapisnici s 30. i 31. 

sjednice Gradskog vijeća održanih 30. svibnja i 11. kolovoza 2008. godine zajedno s 

navedenim primjedbama.  

 

 

Pod točkom 2. dnevnog reda:  

2. Statutarna odluka o izmjenama Statuta Grada Makarske  
Uvodno obrazloženje dali su Mate Židić, predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja i 

Lara Rakušić Ivanković, predstojnica Ureda gradonačelnika, kao izvjestitelji ove točke 

dnevnog reda. U raspravi su sudjelovali vijećnici: Dragan Srzić ( u ime kluba vijećnika SDP -

a), Lori Veličković, Miroslav Družianić, Damire Mendeš, Ivana Gabrić, Stipan Stanić, Siniša 

Srzić, Mate Židić, Vedran Buble (koji je uložio poslovničku primjedbu, zamolivši 

predsjednika da usmjeri raspravu na točku dnevnog reda, što je predsjednik Gradskog vijeća 

uvažio) i Zvonimir Galić te stručni savjetnik u Uredu gradonačelnika Drago Šimić. Vijećnica 

Lori Veličković predložila je AMANDMAN:  

1. AMANDMAN da u članku 2. Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Grada Makarske 

piše: Ova odluka stupa na snagu danom objave u Glasniku Grada Makarske, a ne danom 

donošenja kako je navedeno.  

 

Poglavarstvo kao predlagatelj akta nije usvojilo navedeni amandman, pa se pristupilo 

glasovanju o njemu. Amandman nije usvojen, budući se za njega glasovalo sa 6 glasova ZA.  

 

Statutarna Odluka o izmjenama Statuta Grada Makarske usvojena je s 11 glasova ZA i 4 

PROTIV.  

 

 

Pod točkom 3. dnevnog reda:  

3. Odluka o volonterskom obavljanju dužnosti gradonačelnika Grada Makarske  
Uvodno obrazloženje dala je Lara Rakušić Ivanković, predstojnica Ureda gradonačelnika, kao 

izvjestiteljica ove točke dnevnog reda. U raspravi su sudjelovali vijećnici: Dragan Srzić, 

Siniša Srzić i Ivana Gabrić, te gradonačelnik Grada Makarske Marko Ožić Bebek.  

 

Odluka o volonterskom obavljanju dužnosti gradonačelnika Grada Makarske usvojena je s 10 

glasova ZA i 6 PROTIV.  

 

 

Pod točkom 4. dnevnog reda:  

4. Odluka o plaći zamjenika gradonačelnika Grada Makarske  
Uvodno obrazloženje dao Drago Šimić, stručni savjetnik u Uredu gradonačelnika, kao 

izvjestitelj ove točke dnevnog reda. U raspravi su sudjelovali vijećnici Dragan Srzić (u ime 

kluba vijećnika), Siniša Srzić i Lori Veličković.  

 

Odluka o plaći zamjenika gradonačelnika usvojena je 11 glasova ZA, 2 PROTIV i 2 



suzdržana.  

 

 

Pod točkom 5. dnevnog reda:  

5. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Makarske za 

2007. godinu  

Uvodno obrazloženje dala je Angela Kuran, stručni savjetnik u Odjelu za proračun i financije, 

kao izvjestiteljica ove točke dnevnog reda. U raspravi su sudjelovali vijećnici Dragan Srzić 

koji inzistira da sve ono što Vodovod ulaže, a plaća se iz Proračuna Grada Makarske daje se 

Vodovodu na besplatno upravljanje, ali ostaje imovina Grada, Siniša Srzić navodi da je 2005. 

godine Gradsko vijeće donijelo odluku kojom je vrijednost zemljišta od 1.000.000,00 € 

poklonilo Vodovodu, Gradsko vijeće u drugom sazivu je istu odluku poništilo, ali Vodovod se 

u međuvremenu knjižio i Grad Makarska je oštećen za vrijednost oko milijun €. Moli da se 

provjeri da li je Vodovod knjižio tu zemlju, jer to nije poduzeće u 100% vlasništvu Grada. 

Potrebno je da se krene u proceduru da se navedeno zemljište vrati Gradu Makarskoj, a ako se 

ostavi Vodovodu da se za taj iznos poveća udio vlasništva Grada Makarske u poduzeću 

Vodovod. Nadalje su u raspravi sudjelovali vijećnici: Lori Veličković, Ivana Gabrić i Mate 

Židić, te gradonačelnik Marko Ožić Bebek.  

 

Sa 13 glasova ZA i 1 suzdržani usvojen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj 

reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Makarske za 2007. godinu  

 

 

Pod točkom 6. dnevnog reda:  

6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Makarske za 2008. godinu 

(razdoblje od 01.01.2008. godine do 30.06.2008. godine)  
Uvodno obrazloženje dali su Marin Bašković, u ime Odbora za financije i proračun i Angela 

Kuran, stručni savjetnik u Odjelu za proračun i financije, kao izvjestitelji ove točke dnevnog 

reda. U raspravi su sudjelovali vijećnici Dragan Srzić koji posebno ističe stavku pomoći od 

subjekata opće države planirala je ova Gradska uprava u iznosu od 6 milijuna kuna, pa se pita 

što smo mi to od države dobili, traži objašnjenje i specifikaciju, Mate Židić, Lori Veličković, 

Stipan Stanić, Ivana Gabrić, te gradonačelnik Marko Ožić Bebek i zamjenik gradonačelnika 

Ante Novak.  

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Makarske za 2008. godinu (razdoblje od 

01.01.2008. godine do 30.06.2008. godine) usvojen je s 10 glasova ZA, 3 PROTIV i 1 

suzdržan.  

 

 

Pod točkom 7. dnevnog reda:  

7. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Makarske za 2008. godinu  
Uvodno obrazloženje dali su Marin Bašković, u ime Odbora za financije i proračun i Jadranka 

Eljuga, stručni savjetnik u Odjelu za proračun i financije, kao izvjestitelji ove točke dnevnog 

reda. Budući da je Odlukom o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog 

plana grada Makarske predviđena izgradnja novih grobnica na Gradskom groblju, sa zgradom 

mrtvačnice i drugim pripadajućim sadržajima, te su se time stekli uvjeti za rekonstrukciju i 

proširenje groblja, stoga je potrebno povećati iznos planiranih proračunskih sredstava za 



5.000.000,00 kuna, što bi se isfinanciralo od prihoda dobivenih prodajom grobnih mjesta. U 

raspravi su sudjelovali vijećnici Dragan Srzić u ime kluba vijećnika SDP-a, Mate Židić, 

Stipan Stanić, Vedran Buble, Juraj Rajčević, Ivana Gabrić pita da li ovo znači da novog 

groblja neće ni biti u Makarskoj, te koliko je ljudi do sada uplatilo akontaciju, kako izgleda 

projekt i predugovor, Lori Veličković, te zamjenik gradonačelnika Ivan Ivanda.  

 

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Makarske za 2008. godinu usvojen je s 

10 glasova ZA, 3 PROTIV i 1 suzdržan.  

 

 

Pod točkom 8. dnevnog reda:  

8. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2008. godinu  
Uvodno obrazloženje dao je Siniša Srzić, pročelnik Odjela za stambeno komunalno 

gospodarstvo, kao izvjestitelj ove točke dnevnog reda. U raspravi su sudjelovali vijećnici 

Dragan Srzić i Ivana Gabrić.  

 

Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. 

godinu usvojene su s 10 glasova ZA i 4 PROTIV.  

 

 

Pod točkom 9. dnevnog reda:  

9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Makarske  
Uvodno obrazloženje dao je Siniša Srzić, pročelnik Odjela za stambeno komunalno 

gospodarstvo, kao izvjestitelj ove točke dnevnog reda. Navedenom Odlukom učinjena je 

korekcija poreznog terećenja za korištenje javnih površine za postavljanje štekata. Tako se 

porez na Obali kralja Tomislava, Maloj obali, Kačičevu trgu, Lištunu i Trgu 156. brigade 

plaća 600,00 kn po 1m² ; na Šetalištu sv. Petar, Šetalištu dr. Franje Tuđmana, Put Cvitačke i 

Šetalište fra Jure Radića plaća 400,00 kn po 1m²; na Trgu Tina Ujevića i Trgu Hrpina plaća 

300,00 kn po 1m²; te na ostalim dijelovima Grada Makarske plaća 200,00 kn po 1m². Također 

je dodana odredba kojom Gradsko poglavarstvo može odobriti povećanje odobrenog prostora 

štekata, te je za taj povećani dio porez uvećan za 200,00 kuna.  

U raspravi su sudjelovali vijećnici Juraj Rajčević, Dragan Srzić, Lori Veličković, Ivana 

Gabrić koja je uložila 2 amandmana:  

1. AMANDMAN  
U članku 1. stavak 3. iza „Po odobrenju Gradskog poglavarstva Grada Makarske dodaje se: 

samo u iznimnim slučajevima prilikom održavanja važnijih javnih manifestacija u gradu i to 

na način da se osigura nesmetan prilaz objektima i adekvatan prolaz pješacima te utvrdi 

maksimalna moguća površina“  

2. AMANDMAN  
U članku 1. stavak 4. iza takve tende mogu postavljati samo, dodaje se: na temelju dopuštenja 

Gradskog poglavarstva koje će izdano sukladno posebnom elaboratu koji će uz suglasnost 

Konzervatorskog odjela donijeti Gradsko poglavarstvo.“  

 

U daljnjoj raspravi su sudjelovali vijećnici Mate Židić, Vedran Buble koji je predložio da se 

ova točka ne usvoji, jer nije dobro da se ovog datuma donosi tako velika odluka i Damir 

Mendeš.  

 



 

Nakon rasprave glasovalo se o amandmanima, budući da nisu usvojeni od predlagača, tj. od 

Gradskog poglavarstva.  

Amandman br. 1 vijećnice Ivane Gabrić nije usvojen, budući se za njega glasovalo s 3 glasa 

ZA.  

Amandman br. 2 vijećnice Ivane Gabrić nije usvojen, budući se za njega glasovalo s 4 glasa 

ZA.  

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Makarske usvojena je s 10 

glasova ZA i 4 protiv.  

 

 

 

Sjednica je završena u 18,10 sati.  

 

 

 

 

TAJNICA GRADSKOG VIJEĆA  

Lara Rakušić Ivanković, dipl. iur.  
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