
Z A P I S N I K  

30. sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske  

održane dana 30. svibnja 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 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. DRAGAN SRZIĆ  

16. DARIJO ANTUNOVIĆ  

17. SINIŠA SRZIĆ  

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici:  

 

1. IVANA GABRIĆ  

2. TONČI BILIĆ  
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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. Joško Lelas, 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. Ivan Nemčić, vršitelj dužnosti upravitelja Pogona za komunalne djelatnosti  

12. Ana Kunac, ravnateljica Gradskog muzeja Makarska  

13. Drago Šimić, stručni savjetnik u Uredu gradonačelnika  

14. Ivana Montana, stručni suradnik u Uredu gradonačelnika  

 

 

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

Janja Glučina, Radio Split – Vedran Ribarević 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.  

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je pročitao pitanja vijećnice IVANE GABRIĆ koja je 

opravdano odsutna:  

1. S obzirom da sam 16. svibnja 2008. pisanim putem (broj protokola 021-01/08-01/2908) 

zatražila dostavu službenih materijala i dokumenata od Gradskog poglavarstva i nadležnih 

odjela u svezi sa točkom dnevnog reda sa 37. sjednice Gradskog poglavarstva održane 14. 

svibnja 2008. pod nazivom Izrada UPU-a ugostiteljsko-turističke zone Makarska Zapad 1- 

rješavanje pitanja šetnice, te zapisnika s navedene sjednice uz izvješće o tijeku rasprave o 

navedenoj točci i donesenoj odluci uz obrazloženje iste kao i tonski zapis što do danas nisam 

dobila, moje pitanje glasi hoću li i kada dobiti tražene materijale, te kakva je odluka donesena 

u konkretnom slučaju uz koje obrazloženje iste?  

2. Dana 29. travnja 2008. pisanim putem (broj protokola 021-01/08-01/2633) na pažnju 

pročelnika nadležnih odjela i gradonačelnika, te zamjenika gradonačelnika dostavljen je 

prijedlog suvlasnika otkupljenih društvenih stanova u stambenoj zgradi u ulici Ante 

Starčevića br. 1., 3. i 5. za uređenje istočnog dijela utvrđene građevne čestice u svrhu 

rješavanja problema komunikacije i pristupa zgadi i Domu za starije i nemoćne osobe 

„Makarska“ pod jednakim uvjetima na koji ni do danas nije dostavljeno očitovanje od strane 

Grada stoga molim da mi odgovorite jeste li upoznati sa navedenim prijedlogom i 



cjelokupnom problematikom, te kada će i hoće li suvlasnicima stanova biti dostavljeno 

očitovanje na dostavljeni prijedlog od strane Grada?  

3. Na javnoprometnoj površini sa zapadne strane Doma za starije i nemoćne osobe 

„Makarska“ izvršeno je prema mojim saznanjima u kontaktu s nadležnim Gradskim odjelom 

bespravno blokiranje i uzurpiranje iste postavljanjem stupića s lancem i katancem od strane 

Doma što sam osobno usmenim putem i prijavila Gradskim službama, međutim iste do danas 

nisu postupile u skladu s nadležnosti uklonile navedenu zapreku stoga moje pitanje glasi da li 

je Dom za starije i nemoćne osobe dobio suglasnost za postavljanje navedene zapreke i ne 

temelju čega je ista izdana ako je izdana obzirom da se postavljenjem ovakve zapreke blokira 

prilaz stambenoj zgradi i javni put i pješački prolaz kojim nisu u mogućnosti proći pješaci, 

invalidi i žene s kolicima kada su automobili parkirana na za to namijenjenoj i označenoj 

površini? Hoće li i u kojem roku Gradske službe postupiti u skladu s nadležnosti i ukloniti 

navedenu neadekvatnu zapreku i adekvatno riješiti pitanje osnovne komunikacije na 

navedenoj lokaciji?  

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek odgovara:  

1. To je pismo namjere koje je došlo u grad i trebalo je biti proslijeđeno vijećnici, tonski zapis 

možete dobiti od RMR-a.  

2. Radimo na tom problemu pristupa zgradi i Domu, planiran je sastanak na koji su trebali 

doći g. Milardović i ravnateljica Doma i predstavnica stanara vijećnica Gabrić, al se ona 

ispričala da ne može doći, pa smo ga odgodili i sazvat ćemo ga kad ona bude nazočila.  

3. Što se tiče ovog pitanja molim Sinišu Srzića, pročelnika da odgovori na ovo pitanje.  

 

MIROSLAV DRUŽIANIĆ postavlja pitanja:  

1. Da li je Odluka o izdvajanju Doma zdravlja Makarska proslijeđena županijskom tijelu?  

2. Kada će Grad Makarska konačno dobiti svoju Gradsku vijećnicu, bez obzira na zapreke, 

nedopustivo je da toliko dugo nije napravljena?  

3. Pitanje vezano za plaće Gradskih djelatnika: iznos za plaće je oko 12 milijuna kuna, a 

prošle godine je bio oko 9 milijuna – razlika je oko 2,5 milijuna kuna, na što se odnosi to 

povećanje, tj. Jesu li predviđena nova zapošljavanja, ako jesu koliko djelatnika i na kojim 

radnim mjestima?  

4. Tko je odredio iznos od 70 milijuna kuna za dvoranu i bazen, na temelju kojeg troškovnika 

i koje Odluke? I tko je prošli put odredio da će iznos od kredita, dakle duplo manji iznos biti 

dovoljan?  

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek odgovara:  

1. Odluka je poslana nadležnim županijskim tijelima.  

2. Gradska vijećnica će biti renovirana kada i zgrada Gradske uprave u suradnji s 

Ministarstvom financija. Trebamo sakupiti sve papire, imali smo problema s gosp. 

Belamarićem i njegovom službom, jer nismo mogli smjestiti lift da ide do potkrovlja da ne 

kvari vizuru. Sada smo sve prikupili, radi se lokacijska dozvola i mislimo da ćemo početi 

radove iza ljeta.  

3. Napravit ćemo analizu i dobit ćete podatke pisano.  

4. Prvi natječaj koji je bio za dvoranu bio je za građevinske radove i on je bio 41 milijun kuna, 

to je bilo prije 2 godine. Nakon toga pokrenuo se natječaj za instalacije i on je oko 18 milijuna 

kuna. Gradnja dvorane se sastoji od tri dijela: građevinske radove, instalacije i opremanje. Još 

ne znamo točno koliko će koštati opremanje dvorane. Za sljedeću sjednicu Vijeća ćemo znati 

točno koliki je to iznos, a ako pretekne novca, što se mi nadamo, radit ćemo i uređenje okoliša 

i staviti eventualno umjetnu travu na teren.  

 

 



VEDRAN BUBLE ponavlja pitanje s prošle sjednice za člana Gradskog poglavarstva Luku 

Rosu:  

1. Zašto Grad ove godine nije dijelio umirovljenicima bonove za Uskrs?  

Član Gradskog poglavarstva Luka Roso odgovara:  
1. Ova gradska vlast je Proračunom osigurala 1,5 milijuna kuna za umirovljenike s naznakom 

Božić i Uskrs, bivša vlast je odredila 1 milijun kuna. Naša stranka ima sumnje da su za Božić 

pojedini umirovljenici dobili božićnicu na koju nisu imali pravo jer im je mirovina prelazila 

3.000,00 kuna. Podijelili smo oko 1 milijun kuna i jedini razlog zašto nismo dijelili za Uskrs 

je to što je 500.000,00 kuna nedovoljno i namjera nam je da oni koji to zaslužuju dobiju više.  

 

SINIŠA SRZIĆ postavlja pitanja:  

1. Pitanje koje postavljaju ugostitelji uz Šetnicu dr. Franje Tuđmana: Da li će se smanjivati 

štaketi zbog vlakića?  

2. Koji je status centra Osejava, kakav je status djelatnika i kakav će biti status objekta i 

opreme? Od koga su djelatnici prošli mjesec primili plaću? Zanima me uloga centra Osejava u 

Gradu Makarskoj, uloga u Makarskom primorju i da li je on u državnom sustavu 112 i koja je 

cijena koštanja Centra i ljudi koji su vezani za njega?  

3. Kada će i na koji način biti riješene koncesije za ležaljke, skutere, glisere i sve što je vezano 

za pomorsko dobro, kada će se izdati rješenja i kada će se zainteresirani moći koristiti 

površinama, jer turisti su već na plažama?  

4. Ponavlja pitanje: Da li je Grad već osigurao sredstva za sportsku dvoranu, ako nije iz kojih 

će ih sredstava osigurati. Natječaj se ne može raspisati ako nisu osigurana sredstva, te se 

također natječaj ne može dijeliti na dva dijela.  

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek odgovara:  

1. Grad je dao suglasnost za vlakić i tu stoji da će se odrediti i ruta puta i određeno je da je 

vlakić na plinski pogon, dakle nije na naftu. Sa šetnice se ne diže red stolova zbog vlakića već 

zbog šetača, jer ipak se radi o šetnici.  

3. Danas je donesena Odluka na Poglavarstvu o upravljanju pomorskim dobrom i sada će ići 

rješenja. Smanjio se broj ležaljki i natjecatelji moraju imati obrtnicu.  

4. Istina je da se ne može raspisati natječaj ako nisu osigurana sredstva, mi smo sredstva za 

natječaj koji smo mi raspisali osigurali od onih 41 milijun i u kreditnom zaduženju stoji da je 

to za dio građevinskih radova i instalacije, a drugi dio građevinskih radova i opremanje ići će 

iz drugog dijela kredita.  

Zamjenik gradonačelnika Ivan Ivanda odgovara:  

2. Jedna od točaka dnevnog reda je Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Makarske i u 

njoj se spominje i Gradski centar Osejava koji će postati Odsjek unutar Odjela za društvene 

djelatnosti. Postupat će se u skladu sa Sporazumom koji je Grad Makarska potpisao s 

Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, a sva pitanja su regulirana i Pravilnikom o radu 

Gradskog centra Osejava Makarska. Plaća za mjesec svibanj biti će isplaćena kao i za sve 

druge djelatnike Grada. Broj telefona za Centar će biti 08000112.  

 

DRAGAN SRZIĆ postavlja pitanja:  

1. Traži da se vijećnicima dostave troškovnik i ugovor o izvođenju radova za dvoranu. Ističe 

da je prekršen Zakon o javnoj nabavi jer su se ukupni radovi podijelili na nekoliko dijelova i 

onda zasebno raspisali natječaj.  

2. Na jednoj od prošlih sjednica usvojili smo Inicijativu Gradskog vijeća za izdvajanje Doma 

zdravlja Makarska iz Doma zdravlja Županije Splitsko-dalmatinske, a od tada je prošlo 

nekoliko sjednica Županijske skupštine, pa vas molim da našu zajedničku Odluku uputimo u 



daljnju proceduru.  

3. Jedriličarski klub Bura doveden je do situacije raspada. Doveden je trener iz Splita kojeg 

nezakonito na crno plaća Grad, provjerite zašto djelatnica koja radi zadnja tri mjeseca nije 

primila plaću i pobrinite se za Buru na isti način kako ste riješili stanje u Arbunu.  

4. Potrebno je srediti ulicu put Makra koja spaja magistralu s centrom grada i vrijeme je da 

napokon sredimo ulicu Kralja Petra Krešimira, jer taj dio u hotelskoj zoni između hotela 

Meteor i Park je gradska sramota. Nadam se da će klupe na rivi biti piturane prije sezone i 

trebalo bi poslije ljeta dogovorit s Jadrolinijom i Županijskom lučkom upravom da srede dio 

rive gdje je pristanište za trajekt, koji je potpuno uništio rivu. Također moli da se ispitaju 

navodi iz odgovora da Zajednica tehničke kulture uistinu koristi dodijeljeni poslovni prostor, 

što nije istina.  

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek odgovara:  

1. Napravit će se i dostaviti vijećnicima jedan skraćeni troškovnik za dvoranu.  

3. Što se tiče Bure: mi pomognemo tamo gdje nešto krene na bolje i ako sada to krene kako 

valja Grad će se uključiti i pomoći. Tu je ostalo mnogo problema financijskih, kreditnih 

zaduženja. Što se tiče trenera mislim da je to dobro da je doveden, jer je to osnovna funkcija u 

klubu, a za tu radnicu nisam znao da ne dobiva plaću.  

4. Taj je prijedlog već došao pisano u Grad i pokrenut ćemo inicijativu i obavijestit pisano. A 

na pitanje o poslovnom prostoru Zajednice tehničke kulture je krivo odgovoreno i istina je da 

on ne koriste taj prostor.  

 

DARIJO ANTUNOVIĆ postavlja pitanje:  

1. Kada će doći na red sređivanje Zadarske i Splitske ulice, te ulica koje ih povezuju?  

Zamjenik gradonačelnika Ante Novak odgovara:  

1. Te će se ulice srediti nakon sezone.  

 

JURE RAKUŠIĆ postavlja pitanja:  

1. Ponavlja pitanje: Postoji veliki problem oborinskih voda s ulice Z.frankopanske u ulice 

Botterijev prolaz i Šimićev prolaz. Da li će i kada ti radovi biti izvedeni?  

2. Na prošloj sjednici postavio je pitanje radova na Osejavi, ali ti radovi nisu predstavljali 

problem za Eko udruge niti za predstavnike pomorskog dobra, što znači da je sve u skladu s 

pravilima, pa stoga pohvaljuje izvršitelje radova jer su omogućili šetačima i kupaćima bolji 

pristup moru. Predlaže da se na cijelom potezu od pećine do puntina nastavi s takvim 

radovima i na taj način napravi mjesto za veliki broj kupača.  

3. Koji je status zgrade na sportskom centru? Nju koriste bočarki klub Hvidra, bočarski klub 

Hoteli Makarska, Klub prijatelja Hajduka, Malonogometni klub Torcida veterani, 

Malonogometni klub Torcida i Srednja škola. Ona je u dosta ruševnom stanju, a ona se ipak 

koristi, bez obzira na prokišnjavanje. Uz sve te probleme postoji suluda ideja da se u jednu od 

prostorija postavi trafostanica za potrebe hotela Osejava, čemu se sve udruge protive.  

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek odgovara:  

1. Na Istoku smo bili na terenu i mislim da će se nakon što se završe radovi na dječjem 

igralištu pokrenuti radovi po pitanju oborinskih voda u tim ulicama  

3. Trafostanica će biti u zgradi sportske dvorane i biti će napravljena po struci, izolirana, a 

čitava zgrada na sportskom centru će se renovirati.  

Zamjenik gradonačelnika Ante Novak odgovara:  

1. Ti problemi s oborinskim vodama će se riješiti kad se bude sređivali planovi vezani za 

Istok.  

 



RADOJKA DIVIĆ postavlja pitanja:  

1. Kreče turistička sezona, a radovi u gradu su još u tijeku. Kada će se konačno zaustaviti 

radovi i kada će grad napokon dobiti izgled primjeren turističkoj destinaciji? Upozorava da je 

na stočnom dijelu rive, kod meteorološkog stupa umjesto cvijeća trava, potrebno je pripaziti 

na hortikulturu duž cijela rive.  

2. Na predjelu Peškere, zmajevo igralište, vlasnici čvrstih objekata na tom području su čuli da 

su Hrvatske šume isparcelirale to područje i da idu na iznajmljivanje putem Javnog natječaja. 

Mogu li Hrvatske šume javnim natječajem bez suglasnosti Grada davati u najam?  

3. Na predjelu žute kuće je popločan jedan dio plaže. Da li je Grad to popločao i dao nalog ili 

je to privatna inicijativa?  

Zamjenik gradonačelnika Ante Novak odgovara:  

1. Izvinjava se građanima što radovi kasne, ali razlog tome je kišovita i hladna zima, ali kroz 

sljedećih petnaest dana će se završiti radovi. Oko palma se uređivalo i mijenjao se kamen, 

tako da se za to vrijeme nije moglo posaditi cvijeće, ali i to će se sada napraviti.  

 

LORI VELIČKOVIĆ postavlja pitanja:  

1. Što Gradska vlast poduzima oko saniranja zemljišta na Istoku gdje je bila balirka, ono do 

danas nije očišćeno, i s tim u vezi, kada će se asfaltirati makadamski put i priključiti postojeće 

stambene objekte na kanalizaciju. Što će biti s javnom rasvjetom uz tu prometnicu i kada će se 

ukloniti automobilske gume koje se tamo odlažu i postoji li uopće odobrenje za to?  

2. Budući je Grad danas donio Odluku o korištenju javno prometnih površina, na temelju 

kojeg odobrenja su neki štekati već postavljeni? Što će biti s štekatom uz hotel Dalmaciju i 

nevjerojatnom bukom koju on proizvodi i u popodnevnim i u noćnim satima? Što će biti s 

građevinskim strojevima uz korito potoka uz taj štekat koji se još tamo nalaze a sezona je 

počela? Da li Gradsko poglavarstvo vodi računa oko uređenja borove šume na plaži, jer se 

stabla sječu, a ne sade se nova?  

3. U svezi Zaključka kojeg je donijelo Gradsko poglavarstvo o pisanom zahtjevu Romane 

d.o.o. Makarska od 07. svibnja 2008. godine, vi ste gradonačelniče citirani da je taj zahtjev 

ustvari pisana namjera. Na temelju čega se taj zahtjev tretira kao pisana namjera? To je 

zahtjev prema Gradskoj vlasti da se izjasni oko naknade za podmiru zemljišta koje se koristi 

kao šetnica ili o izmještanju šetnice.  

4. Ponovljeno pitanje: Da li će se raspisati izbori za Mjesne odbore, jer je na to obvezna 

prema Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi?  

5. Ponovljeno pitanje: U kojoj je fazi postupak oko izdvajanja Doma zdravlja Makarska iz 

Doma zdravlja Splitsko dalmatinske županije? Molila bi izvješće oko učinjenog i da li su 

obavljeni razgovori s načelnicima susjednih općina, ako nisu da li to namjeravate i kako će se 

obavljati usluge za građane tih općina i turiste?  

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek odgovara:  

2. Usvojili smo Plan korištenja za javno prometne površine, na šetnici nismo dali odobrenje 

nikome za postavljanje štandova sve do hotela Dalmacije, to se također odnosi i na šank kraj 

Dalmacije koji ove godine nije dobio odobrenje. Imamo problema s štandovima na privatnom 

zemljištu i to pokušavamo riješiti, ali suglasnost nitko nije dobio niti će dobiti.  

3. Mi smo morali odgovoriti na pismo namjere Romane, jer oni traže odgovor. Ovih dana će 

se riješiti na čijoj je zemlji šetnica, gdje je planirana šetnica, što je u Prostornom planu, gdje je 

pomorsko dobro… Trebali smo imati sastanak u ponedjeljak, ali je državna odvjetnica 

odgodila sastanak, jer će se ponovo mjeriti. Došao je prijedlog Romane ili da se izmjesti 

šetnica s njihove parcele ili da se otkupi od njih taj dio gdje je šetnica. Kupnja bi nas zajedno 

s gradnjom šetnice koštala oko 2 milijuna kuna. Mi smo donijeli odluku o izmještanju ali ne 

možemo u nikakvu proceduru bez odobrenja Države i to je velika procedura. Predsjednik 



Gradskog vijeća DAMIR MENDEŠ pita da li će se i dalje moći tim područjem ići nesmetano 

do Krvavice, odnosno da li je to ikada bilo pitanje? Na što gradonačelnik odgovara da se radi 

samo o izmještanju trase šetnice, a ne o prekidanju trase, dakle to uopće nije upitno.  

4. Mi ćemo biti prvi koji će formirati Mjesne odbore, kad dođu zahtjevi.  

5. Tražio sam od ravnatelja Doma zdravlja da nam dostavi financijske pokazatelje, što se tiče 

našeg dijela Doma zdravlje Split, on će nam to dostavit pa ćemo imati predodžbu koliki su 

nam troškovi, pa je to jedan od ključnih pokazatelja da li će se ići u izdvajanje.  

Član Gradskog poglavarstva Mladen Milunović odgovara:  

1. Prošlu subotu počele su aktivnosti izmještanja kompletnog postrojenja balirke s 

neprimjerene lokacije na Istoku na lokaciju predviđenu Prostornim planom Zagon. Postrojenje 

je montirano, sve će se odvijati unutar zatvorenog prostora bez štetnog utjecaja na okoliš. 

Očekujemo kroz idući tjedan asfaltiranje pristupnog puta i priključenje objekta na 

elektroopskrbu. Zadnje bale idu kroz iduća dva dana i više neće biti komunalnog otpada u 

krugu Makarskog komunalca, već tu ostaje samo strojno vozni park Komunalca, Pogona, 

Vodovoda i bit će veliki rasadnik i reciklažno dvorište. Vjerujem da će se predmetni put vrlo 

skoro asfaltirati, a javna rasvjeta je već u fazi postavljanja i to će biti jedna primjerena 

sredina.  

Predsjednik Gradskog vijeća DAMIR MENDEŠ pita: Da li će sada na području Zagona biti 

moguće da se neugodni mirisu putem vjetra šire u grad. Na što Mladen Milunović odgovara 

da neće, jer će se kompletan proces obavljati unutar zatvorenog prostora-hale.  

 

 

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 27., 28. i 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske 

održanih 22. prosinca 2007., 12. i 21. ožujka 2008. godine;  

2. Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Makarske;  

3. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Makarske za 2008. godinu;  

4. Izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata za 2008. godinu;  

5. Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti veterinarsko-higijeničarskih poslova na 

temelju ugovora;  

6. Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti preventivne dezinsekcije i deratizacije na 

području Grada Makarske na temelju ugovora;  

7. Odluka o davanju suglasnosti za zasnivanje zakupa poslovnog prostora u vlasništvu 

Grada Makarske izravnom pogodbom (Makarski komunalac d.o.o.)  

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o spomeničkoj renti Grada Makarske;  

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

10. Odluka o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području grada 

Makarske;  

11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 

(pročišćeni tekst)  

12. Zaključak o prestanku važenja Pravilnika o tržnom redu na Gradskoj tržnici Makarska;  



13. Zaključak o vraćanju zemljišta površine 239 m² čest.zem. 367/15 K.O. Makarska-

Makar (Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne 

poslove , Ispostava Makarska);  

14. Zaključak o suglasnosti za prodaju dijela čest.zem. 587/3 Z.U. 2556 K.O. Makarska 

Makar, predio zv. Gorinka;  

15. Zaključak o suglasnosti za prodaju dijela čest.zem. 1814 zajedno s dijelom čest.zem. 

1457/1, obje K.O. Kotišina, predio Trakače;  

16. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjenu Statutarne odluke Osnovnoj 

školi Stjepana Ivičevića Makarska;  

17. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Gradskog muzeja Makarska za 

2007. godinu;  

 

Zamjenik predsjednika Gradskog poglavarstva Ivan Ivanda predložio je dodatnu točku 

dnevnog reda i to:  

 

18. Odluka o komunalnom redu  

 

Član Gradskog vijeća Siniša Srzić se slaže da je to vrlo važna Odluka , ali ta vrlo važna 

Odluka je stigla vijećnicima sada na klupe, pa predlaže da se ona uvrsti u dnevni red, ali da 

ova sjednica ne bude danas završena već da se nastavi za 2 dana, kako bi vijećnici mogli 

pročitati te materijale.  

 

Član Gradskog vijeća Dragan Srzić smatra da je nekorektno, jer se radi o 163 članka Odluke 

koju su dobili upravo na klupe, pa traži da se ostavi za iduću sjednicu Gradskog vijeća. 

Upozorava da je Odluka protivna članku 74. Poslovnika o radu Gradskog vijeća, jer nema ni 

obrazloženje predlagača, tj. Poglavarstva, niti ima dokaz da je Poglavarstvo usvojilo prijedlog 

ove Odluke.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća Damir Mendeš se ne slaže da se radi o povredi Poslovnika jer je 

predstavnik Poglavarstva Ivan Ivanda, predlažući ovu točku dao usmeno obrazloženje 

navedene Odluke.  

 

Vijećnica Lori Veličković pridružuje se prijedlogu vijećnika Siniše Srzića da se sjednica 

nastavi za par dana, što je omogućeno i u Poslovniku, jer nisu imali mogućnost da razmotre 

Odluku.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća Damir Mendeš ističe da ne nalazi u Poslovniku mogućnost 

nastavljanja sjednice, već samo sazivanja nove, te je dao klubovima vijećnika stanku da se 

dogovore, ali oni se nisu uspjeli dogovoriti, a Poglavarstvo i dalje inzistira da se zbog hitnosti 

navedena Odluka izglasa danas.  

 

Zamjenik predsjednika Gradskog poglavarstva Ivan Ivanda još jednom apelira na vijećnike 

da se ova Odluka usvoji. Ističe da obrazloženje uz točku postoji, Poglavarstvo je danas 

usvojilo navedeni prijedlog Odluke. Odluka je usklađena sa zakonima i ona će doprinijeti 

boljem djelovanju nadležnih Gradskih tijela po pitanju komunalnog reda. Kroz praksu će se 

pokazati ako postoji eventualna potreba da se nešto promjeni i odmah će se na Poglavarstvo 

predložiti izmjene, pas će se Vijeće opet sazvati.  

 

Član Gradskog vijeća Dragan Srzić navodi da je potpisnik obrazloženja pročelnik Odjela, a 



Odjel nikako ne može biti predlagatelj akta Gradskom vijeću. Navodi da se radi o Odluci o 

komunalnom redu koju niste na vrijeme pripremili za ovu današnju sjednicu i nemoguće ja da 

vijećnici u 3, 5 ili 10 minuta pročitaju 162 članka odnosno 40 stranica teksta.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća Damir Mendeš navodi da je činjenica da smo se našli u škripcu 

i da vrijeme ide, a Odluku treba donijeti, Odjel je bio zatrpan poslovima i tu smo gdje jesmo, 

a u interesu je Grada da Odluku donesemo.  

 

Navedeni prijedlog usvojen je sa 11 glasova ZA, 1 protiv i 1 suzdržani.  

 

 

Dnevni red s 18. točaka usvojen je s 11 glasova ZA i 2 suzdržana.  

 

 

Pod točkom 1. dnevnog reda:  

1. Verifikacija Zapisnika s 27., 28. i 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske 

održanih 22. prosinca 2007., 12. i 21. ožujka 2008. godine  

Bez primjedbe su verificirani Zapisnici s 27., 28. i 29. sjednice Gradskog vijeća Grada 

Makarske održanih 22. prosinca 2007., 12. i 21. ožujka 2008. godine.  

 

Pod točkom 2. dnevnog reda:  

2. Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Makarske  

Uvodno obrazloženje dao je Drago Šimić, predsjednik Komisije za izradu prijedloga 

Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske, kao izvjestitelj ove točke 

dnevnog reda. Ovom Odlukom utvrđuje se ustrojstvo Gradske uprave, djelokrug i naziv 

upravnih tijela Grada Makarske. U raspravi su sudjelovali vijećnici Stipan Stanić, Dragan 

Srzić koji navodi poslovničku primjedbu na pripremu Odluke, jer predlagač mora biti 

Poglavarstvo, a ne Komisija i obrazloženje treba biti potpisano o predsjednika Poglavarstva, a 

također nemamo materijala koji dokazuje da je prijedlog Odluke prošao Poglavarstvo. 

Upozorio je na nekoliko pogrešaka, kao što su: u čl. 4. koji se odnosi na opis poslova Ureda 

gradonačelnika - treba dodati kao kod ostalih odjela - i druge poslove po nalogu 

gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i pročelnika. Nadalje piše da se u Odsjeku može 

osnovati i Odbor za pravno pitanje, a to ne može već to može osnivati samo Vijeće. U članku 

dvanaest se govori o djelatnicima, potrebno je napisati službenici i namještenici. Drago Šimić, 

stručni savjetnik u Uredu gradonačelnika, odgovara vijećniku Draganu Srziću da je Komisija 

tijelo Gradskog poglavarstva koja je radila u ime Gradskog poglavarstva, a predlagač je 

naravno Gradsko poglavarstvo. Nadalje su u raspravi sudjelovali Damir Mendeš, predsjednik 

Gradskog vijeća, Zvonimir Galić, Siniša Srzić koji ističe da Pogon za obavljanje komunalnih 

djelatnosti ne može biti u ovom aktu. Lori Veličković navodi da u čl. 6 gdje se navode poslovi 

Odjela za gospodarenje prostorom između ostalih piše kontrola građevinskih i lokacijskih 

dozvola, a to ne stoji, jer je jedinica lokalne samouprave stranka u postupku, a poslove 

kontrole obavlja Ministarstvo kao tijelo drugog stupnja. Drago Šimić ističe da će se primjedbe 

g. Dragana Srzića i Lori Veličković koje su legalne i dobre usvojiti.  

 

Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Makarske usvojena je s 10 glasova ZA i 4 

PROTIV.  

 



Pod točkom 3. dnevnog reda:  

3. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Makarske za 2008. godinu  
Uvodno obrazloženje dao je, u ime Odbora za proračun i financije, član Odbora Marin 

Bašković i član Gradskog poglavarstva Joško Lelas kao izvjestitelji ove točke dnevnog reda. 

Izmjene i dopune Proračuna odnose se na Program izgradnje kapitalnih objekata za 2008. 

godinu, I. Izgradnja sportske dvorena – bazena, gdje se planirani iznos mijenja sa 

35.112.185,00 kuna na 70.112,185,00 kuna, a izvor financiranja je kredit. U raspravi su 

sudjelovali vijećnici Dragan Srzić , koji navodi poslovničku primjedbu na pripremu Odluke, 

predsjednik Gradskog poglavarstva Marko Ožić Bebek, Joško Lelas, Mate Židić, Stipan 

Stanić, Siniša Srzić, član Gradskog poglavarstva Ante Novak, Zvonimir Galić i Lori 

Veličković.  

 

Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Makarske za 2008. godinu usvojena je s 

10 glasova ZA i 3 PROTIV.  

 

Pod točkom 4. dnevnog reda:  

4. Izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata za 2008. godinu  
Uvodno obrazloženje dao je Siniša Srzić, pročelnik Odjela za stambeno-komunalno 

gospodarstvo kao izvjestitelj ove točke dnevnog reda. U raspravi je sudjelovao vijećnik 

Dragan Srzić, koji navodi poslovničku primjedbu na pripremu točke.  

 

Izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata za 2008. godinu usvojene su s 10 

glasova ZA i 3 PROTIV.  

 

Pod točkom 5. dnevnog reda:  

5. Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti veterinarsko-higijeničarskih poslova na 

temelju ugovora  
Uvodno obrazloženje dao je Siniša Srzić, pročelnik Odjela za stambeno-komunalno 

gospodarstvo kao izvjestitelj ove točke dnevnog reda. Ovom odlukom utvrđuju se 

veterinarsko higijeničarski poslovi koje mogu obavljati ovlaštene pravne i fizičke osobe na 

temelju ugovora o povjeravanju obavljanja poslova, uvjeti za obavljanje poslova, postupak za 

povjeravanje obavljanja veterinarsko higijeničarskih poslova, kriteriji za odabir kandidata za 

obavljanje veterinarsko higijeničarskih poslova, ponudbena dokumentacija i način obavljanja 

poslova.  

 

Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti veterinarsko-higijeničarskih poslova na temelju 

ugovora jednoglasno je usvojena.  

 

Pod točkom 6. dnevnog reda:  

6. Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti preventivne dezinsekcije i deratizacije na 

području Grada Makarske na temelju ugovora  
Uvodno obrazloženje dao je Siniša Srzić, pročelnik Odjela za stambeno-komunalno 

gospodarstvo kao izvjestitelj ove točke dnevnog reda. Ovom odlukom utvrđuju se poslovi 

obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije, a koje mogu obavljati ovlaštene pravne i 

fizičke osobe temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja tih poslova, uvjeti za obavljanje 

poslova, postupak za povjeravanje obavljanja poslova, kriteriji za odabir kandidata za 

obavljanje poslova, ponudbena dokumentacija, i način obavljanja poslova. U raspravi je 



sudjelovala vijećnica Lori Veličković.  

 

Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti preventivne dezinsekcije i deratizacije na 

području Grada Makarske na temelju ugovora jednoglasno je usvojena.  

 

Pod točkom 7. dnevnog reda:  

7. Odluka o davanju suglasnosti za zasnivanje zakupa poslovnog prostora u vlasništvu 

Grada Makarske izravnom pogodbom (Makarski komunalac d.o.o.)  
Uvodno obrazloženje dao je Siniša Srzić, pročelnik Odjela za stambeno-komunalno 

gospodarstvo kao izvjestitelj ove točke dnevnog reda. Ovom Odlukom daje se suglasnost na 

zasnivanje zakupa poslovnog prostora na adresi Dalmatinska 6, površine 60,84 m², 

Makarskom komunalcu d.o.o. na rok od 5 godina uz ukupnu mjesečnu zakupninu u iznosu od 

60,84 kn.  

 

Odluka o davanju suglasnosti za zasnivanje zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Grada 

Makarske izravnom pogodbom jednoglasno je usvojena.  

 

Pod točkom 8. dnevnog reda:  

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o spomeničkoj renti Grada Makarske  
Uvodno obrazloženje dao je Siniša Srzić, pročelnik Odjela za stambeno-komunalno 

gospodarstvo kao izvjestitelj ove točke dnevnog reda. U navedenim izmjenama i dopunama se 

navodi da su obveznici plaćanja spomeničke rente fizičke i pravne osobe koje su obveznici 

poreza na dohodak ili poreza na dobit i koje obavljaju gospodarsku djelatnost u zaštićenom 

nepokretnom kulturnom dobru - objektu ili na području zaštićene kulturno povijesne cjeline 

na području Grada Makarske, a upisani su u Registar nepokretnih spomenika kulture ili 

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili u oba.  

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o spomeničkoj renti Grada Makarske jednoglasno je 

usvojena.  

 

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 se porezna 

obveza za korištenja javne površine za prometovanje vlakića mijenja sa 4.000,00 kn na 

10.000,00 kuna, te se porez za postavljanja reklama na javnim površinama mijenja sa 440,00 

kn po m² reklame na 1.000,00 kn po m² reklame.  

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Makarske jednoglasno je 

usvojena.  

 

Pod točkom 10. dnevnog reda:  

10. Odluka o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području grada 

Makarske  
Uvodno obrazloženje dao je Dražen Kuzmanić, pročelnik Odjela za društvene djelatnosti kao 

izvjestitelj ove točke dnevnog reda. U raspravi su sudjelovali vijećnici Dragan Srzić, Stipan 



Stanić i Mate Židić.  

 

Odluka o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Makarske 

jednoglasno je usvojena.  

 

Pod točkom 11. dnevnog reda:  

11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 

(pročišćeni tekst)  
Uvodno obrazloženje dao je Ivan Nemčić, vršitelj dužnosti upravitelja Pogona za komunalne 

djelatnosti, kao izvjestitelj ove točke dnevnog reda. U raspravi je sudjelovao vijećnik Siniša 

Srzić.  

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (pročišćeni 

tekst) jednoglasno je usvojena.  

 

Pod točkom 12. dnevnog reda:  

12. Zaključak o prestanku važenja Pravilnika o tržnom redu na Gradskoj tržnici 

Makarska  
Uvodno obrazloženje dao je Ivan Nemčić, vršitelj dužnosti upravitelja Pogona za komunalne 

djelatnosti, kao izvjestitelj ove točke dnevnog reda.  

 

Zaključak o prestanku važenja Pravilnika o tržnom redu na Gradskoj tržnici Makarska kojeg 

je donio Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Grad Makarsku dana 20. listopada 1997 i 

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o tržnom redu na Gradskoj tržnici Makarska koji je 

donijelo Gradsko vijeće Grada Makarske dana 1. rujna 2005. Jednoglasno je usvojen.  

 

 

Pod točkom 13. dnevnog reda:  

13. Zaključak o vraćanju zemljišta površine 239 m² čest.zem. 367/15 K.O. Makarska-

Makar (Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne 

poslove , Ispostava Makarska)  

Uvodno obrazloženje dao je Drago Šimić, stručni savjetnik u Uredu gradonačelnika, kao 

izvjestitelj ove točke dnevnog reda. U raspravi su sudjelovali vijećnici Siniša Srzić navodeći 

da će ovo pokrenuti lavinu istih zahtjeva, Stipan Stanić, Dragan Srzić složivši se s Sinišom 

Srzićem i navodeći da bi Vijeće trebalo zauzeti nekakav stav koji bi bio pravilo u ovakvim 

slučajevima, Lori Veličković navodi da je u sličnom slučaju Rješenje Gradskog vijeća ukinuto 

s obrazloženjem Ministarstva da Vijeće nema ovlaštenje za donošenje ovakvih Rješenja, već 

stranku upućuje na sud. Predsjednik Gradskog vijeća Damir Mendeš predložio je da se točka 

povuče s dnevnog reda i da se pripremi za neku od narednih sjednica, s čim se složilo 

Poglavarstvo kao predlagač.  

 

Točka 14. postaje točka 13. dnevnog reda:  

13. Zaključak o suglasnosti za prodaju dijela čest.zem. 587/3 Z.U. 2556 K.O. Makarska 

Makar, predio zv. Gorinka  
Uvodno obrazloženje dao je Tonći Vuković, pročelnik Odjela za upravljanje imovinom, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša, kao izvjestitelj ove točke dnevnog reda. Navedenim 



Zaključkom daje se suglasnost za prodaju dijela čest.zem. 587/3 KO Makarska Makar (predio 

Gorinka) površine 870 m² za 3.480.000,00 kuna društvu Migros d.o.o. Makarska kao 

ponuditelju koji je na javnom natječaju istakao najvišu cijenu. U raspravi su sudjelovali 

vijećnici Lori Veličković, Siniša Srzić, zamjenik gradonačelnika Ante Novak, Dragan Srzić i 

Mate Židić.  

 

Zaključak o suglasnosti za prodaju dijela čest.zem. 587/3 Z.U. 2556 K.O. Makarska Makar, 

predio zv. Gorinka jednoglasno je usvojen.  

 

Pod točkom 14. dnevnog reda:  

14. Zaključak o suglasnosti za prodaju dijela čest.zem. 1814 zajedno s dijelom čest.zem. 

1457/1, obje K.O. Kotišina, predio Trakače  
Uvodno obrazloženje dao je Tonći Vuković, pročelnik Odjela za upravljanje imovinom, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša, kao izvjestitelj ove točke dnevnog reda. Navedenim 

Zaključkom daje se suglasnost za prodaju dijela čest.zem. 1814 zajedno s dijelom čest.zem. 

1457/1, predio Trakače, površine 232 m² za 209.000,00 kuna Dušku Jankoviću iz Makarske 

na temelju provedenog natječaja.  

 

Zaključak o suglasnosti za prodaju dijela čest.zem. 1814 zajedno s dijelom čest.zem. 1457/1, 

obje K.O. Kotišina, predio Trakače jednoglasno je usvojen.  

 

Pod točkom 15. dnevnog reda:  

15. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjenu Statutarne odluke Osnovnoj 

školi Stjepana Ivičevića Makarska  

Uvodno obrazloženje dao je Dražen Kuzmanić, pročelnik Odjela za društvene djelatnosti kao 

izvjestitelj ove točke dnevnog reda. Izmjene u Statutu navedene škole odnose se na donošenje 

odluka o ulaganju i nabavi opreme, osnovnih sredstava i druge pokretne imovine, koje je 

Školski odbor mogao donositi bez suglasnosti Osnivača do 40.000,00 kuna, a budući da se 

Zakon o javnoj nabavi promijenio, sada se dozvoljava donošenje takvih odluka bez 

suglasnosti Osnivača do 70.000,00 kuna.  

 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjenu Statutarne odluke Osnovnoj školi 

Stjepana Ivičevića Makarska jednoglasno je usvojen.  

 

Pod točkom 16. dnevnog reda:  

16. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Gradskog muzeja Makarska za 

2007. godinu  
Uvodno obrazloženje dala je Ana Kunac, ravnateljica Gradskog muzeja Makarska, kao 

izvjestiteljica navedene točke dnevnog reda. U raspravi su sudjelovali vijećnici Lori 

Veličković, Siniša Srzić, Mate Židić i Stipan Stanić.  

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Gradskog muzeja Makarska za 2007. 

Godinu jednoglasno je usvojen.  

 

 

Pod točkom 17. dnevnog reda:  

17. Odluka o komunalnom redu  



Uvodno obrazloženje dao je Siniša Srzić, pročelnik Odjela za stambeno-komunalno 

gospodarstvo, kao izvjestitelj ove točke dnevnog reda. Navedenom Odlukom se propisuje 

komunalni red i mjere za njegovo provođenje, a sve u cilju uređivanja naselja, održavanja 

čistoće, čuvanja i korištenja javnih površina, sakupljanja, odvoza i postupanja sa skupljenim 

komunalnim otpadom, uklanjanju snijega i leda, te uklanjanja protupravno postavljenih 

naprava i objekata na području Grada Makarske. U raspravi su sudjelovali vijećnici Stipan 

Stanić, Mate Židić i Siniša Srzić.  

 

Odluka o komunalnom redu usvojena je s 10 glasova ZA i 3 protiv.  

 

 

Sjednica je završena u 18.30 sati.  

 

 

 

TAJNICA GRADSKOG VIJEĆA 

Lara Rakušić Ivanković, dipl. iur. 

  

PREDSJEDNIK  

GRADSKOG VIJEĆA  

Dr. Damir Mendeš  

 


