
Z A P I S N I K  

21. sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske  

održane dana 11. srpnja 2007. godine  

u Kongresnoj dvorani hotela Meteor  

 

 

Početak u 12.30 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. LUKA ROSO  

9. IVAN PANDŽIĆ  

10. DAMIR BRZICA  

11. LORI VELIČKOVIĆ  

12. DRAGAN SRZIĆ  

13. SINIŠA SRZIĆ  

14. VEDRAN BUBLE  

15. IVANA GABRIĆ  

16. MIROSLAV DRUŽIANIĆ  

 

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici:  

 

1. TONČI BILIĆ  

2. DARIJO ANTUNOVIĆ  

3. STIPE BARTULOVIĆ  
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Ostali nazočni:  

 

1. Marko Ožić Bebek, gradonačelnik  

2. Ivan Ivanda, zamjenik gradonačelnika  

3. Mladen Milunović, član Gradskog poglavarstva  

4. Ante Novak, član Gradskog poglavarstva  

5. Joško Lelas, član Gradskog poglavarstva  

6. Željko Kovačić, član Gradskog poglavarstva  

7. Jure Rakušić, član Hrvatske stranke umirovljenika  

8. Lara Rakušić Ivanković, predstojnica Ureda gradonačelnika  

9. Dunja Buljan, pročelnica Odjela za proračun i financije  

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

11. Dražen Kuzmanić, pročelnik Odjela za društvene djelatnosti  

12. Tonči Vuković, pročelnik Odjela za upravljanje imovinom, prostorno uređenje i 

zaštitu okoliša  

13. Drago Šimić, stručni savjetnik u Uredu gradonačelnika  

14. Ivana Montana, stručni suradnik u Uredu gradonačelnika  

15. Hrvoje Pejić, stručni suradnik u Uredu gradonačelnika  

16. Jure Rakušić, član Hrvatske stranke umirovljenika  

 

Predstavnici medija: RMR-Mario Katić, Makarska kronika-Ivana Pleić, Radio Split-Vedran 

Ribarević, Makarsko primorje-Janja Glučina, Slobodna Dalmacija-Ana Dragičević  

 

Predsjednik Gradskog vijeća Damir Mendeš je na temelju čl. 100. 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.  

 

STIPAN STANIĆ postavlja pitanje:  

1. Koliko je Vodovod d.o.o. Makarska dao suglasnosti za lokacijske uvjete za višestambene 

zgrade na osnovu zaključka Poglavarstva kojima je dozvoljeno davanje vodovodnih 

priključaka za višestambene zgrade?  

 

Odgovor na pitanje biti će dostavljen u pisanom obliku.  

 

LORI VELIČKOVIĆ postavlja pitanja (prva dva pitanja su pojašnjenje pitanja postavljenih 

na prijašnjim sjednicama):  

1. Da li će se i kada konačno srediti građevinska parcela i ograda osnovne škole Stjepana 

Ivičevića?  

2. Da li će se uvesti reda na Marineti na način da se s vlasnicima prostora dogovori točna 

satnica odvoda otpada, jer je očito da se smeće kupi nešto ranije nego što vlasnici 

ugostiteljskih objekata iznesu veliki otpad?  

3. Da li se utvrdila veličina štekata, te način korištenja ljetne pozornice na Trgu Tina Ujevića?  

4. Kakva je daljnja namjena ljetne pozornice Gradskog kina, jer ona je vlasništvo Grada 

Makarske?  

5. Da li se utvrdilo koji štekati koriste točno utvrđenu površinu prema rješenju u park šumi 

Peškera, jer većina štekata je zauzela veću površinu?  

 



SINIŠA SRZIĆ postavlja pitanja:  

1. Da li je poništen javni natječaj koji je bio raspisan za dodjelu grobnih mjesta na Gradskom 

groblju sv. Križ u Makarskoj, ako nije, kada će biti i na koji će način doći do raspodjele 

grobnih mjesta, te kada će se urediti park groblja, tj. kompletna površina?  

2. Tko je odgovoran za nered na plaži i na osnovu koje odluke su dane na korištenje javne 

površine duž plaže, jer to nije korektno prema korisnicima park šume Peškera?  

3. Kolika je veličina štekata na Trg Tina Ujevića, tko je i na koji način odobrio tende na tim 

štekatima i da li su savjetovani konzervatori?  

 

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek odgovara:  

1. Na Poglavarstvu ćemo donijeti odluku o poništenju natječaja, zato što smatramo da je 

prioritet smrt ispred onoga koliko čovjek dugo živi u Makarskoj.  

2. Mi smo zatekli situaciju da se na plaži ne dodjeljuju nikakve koncesije za rad, ali su se 

onda počele pojavljivati potpisane suglasnosti, koje smo mi mogli poništiti i ići u spor ili 

odobriti svima koji su prošle godine imali odobrenje za rad na tom mjestu. Izdan je nalog 

Odsjeku za komunalno redarstvo da uklone sve ono što nema odobrenje za postavljanje. A 

radimo na tome da korisnicima park šume Peškera smanjimo zimsku tarifu na 10%.  

3. Na Trgu Tina Ujevića postoje lako uklonjiva sjenila, izdali smo odobrenje postavljanja tih 

sjenila uz obvezu da se po nalogu Odjela moraju ukloniti.  

 

VEDRAN BUBLE daje sugestiju:  

1. Posljednjih dana se u školama odvijao popravni ispit i uočili smo nervozu među učenicima 

koji napuštaju ispit i odlaze raditi. Izuzetno mnogo mladih ljudi, tj. djece sezonski radi. 

Predlažem da bi bilo dobro da aktualna Gradska uprava izvidi kakvo je stanje s radom djece, 

te da o tome upozori određena Ministarstva i inspekcije. Znam da to nije u djelokrugu posla 

Gradske uprave, ali s obzirom da Gradska uprava skrbi o građanima ovoga grada to bi trebalo 

istražiti.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća, Damir Mendeš odgovara:  

1. To je u nadležnosti inspekcije rada, ali možemo kao Gradska uprava ići s jednim dodatnim 

zahtjevom da se nešto po tom pitanju poduzme.  

 

IVANA GABRIĆ postavlja pitanja:  

1. Da li postoji neka zakonska odredba sukladno kojom predsjednik Vijeća može meni kao 

zaposlenici javne institucije izdati ispričnicu za izostanak s radnog mjesta u slučajevima kada 

se zakazuje sjednice u toku radnog vremena ili ja moram kao što sam danas napravila uzeti 

dan godišnjeg odmora?  

2. Da li je lokacija izmještanja balirke Zagon, na kojem točno području i na osnovu kojih 

papira, koje dokumentacije i kada se to planira napraviti?  

 

Predsjednik Gradskog vijeća, Damir Mendeš odgovara:  

1. Pokušat ćemo iznaći nekakvo rješenje u dogovoru s vašim poslodavcem, pravna služba će 

se zabaviti po tom pitanju.  

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek odgovara:  

2. Balirka će biti izmještena na Zagon, na poziciju koja nije blizu ni botaničkog vrta, ni 

Kotišine. Ona se neće ni vidjeti iz Kotišine. Više dnevno ima prigovora na balirku u centru 

grada, nego što ima Kotišana u Kotišini.  

 

MIROSLAV DRUŽIANIĆ postavlja pitanja:  

1. Na početku djelovanja svake vlasti, na neki način se donosi plan i program rada aktualnog 



Poglavarstva i vlasti, pa bih ja zamolio da se za iduću sjednicu pripreme nekakve smjernice 

rada Gradske uprave.  

2. Ne bi više smjeli tolerirati situaciju da je Statut Grada Makarske prekršen, tj. da Gradsko 

poglavarstvo koje bi trebalo imati 7 ima 6 članova, koji je razlog tome?  

3. Na koji način realizirati problem neupisane djece u dječji vrtić?  

4. Kako riješiti problematiku Centra 112?  

 

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek odgovara:  

1. Plan i program je iznesen javno, samo sad se pokušavamo izvući iz financijskih problema i 

ocijeniti što od naših planova možemo realizirati. Čekamo rebalans Proračuna uz koji će ići i 

jedan plan i program rada Poglavarstva.  

2. Poglavarstvo će se popuniti danas na sjednici i imat će 7 članova.  

3. Dobili smo informaciju da fali mjesta u dječjem vrtiću i dogovorili smo s Konzumom jedan 

prostor koji će se renovirati za 50ak novoupisane djece. Također, ide se u projekt izgradnje 

dječjeg vrtića na Istoku.  

4. Funkcija te službe se centralizira, mi smo došli u situaciju da se to sve seli u Županiju. 

Nama to ne odgovara i pokušati ćemo postići konsenzus, jer je nama potreban jedan centar za 

obavješćivanje na nivou Grada, odnosno bivše Općine Makarska. Mi smo dogovorili s 

državom da ćemo zadržati radnike, a da vrijednost otpremnina uđe u novoj opremi u Centar, 

tako da se poboljša kvaliteta rada za tu svotu novca.  

 

U skladu sa člancima 102. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Makarske predložen je i 

slijedeći  

 

 

d n e v n i   r e d  

 

 

1. Odluka o godišnjem obračunu proračuna Grada Makarske za 2006. godinu;  

2. Odluka o konsolidiranom godišnjem obračunu proračuna Grada Makarske za 2006. 

godinu;  

3. Odluka o pristupanju promjeni Statuta Grada Makarske;  

4. Izvješće o stanju u prostoru rada Makarske i Program mjera za unapređenje stanja u 

prostoru grada Makarske;  

5. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti;  

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

7. Zaključak o prodaji čest.zem. 1803/2 KO Kotišina;  

8. Zaključak o ispravljanju greške u pravomoćnom rješenju Skupštine općine Makarske 

broj UP-Io-10-193/1-80 od 30. srpnja 1980.g.;  

9. Zaključak o prodaji čest.zem. 199/3 KO Kotišina;  

10. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Stambenog 

gospodarstva d.o.o. Makarska;  

11. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. 

Makarska;  

12. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Gradski 

sportski centar Makarska;  

13. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća DV «Biokovsko 

zvonce» Makarska;  



14. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Javne Gradske knjižnice 

Makarska;  

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

2006. godinu;  

16. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Gradske galerije Antuna Gojaka za 

2006. godinu.  

 

Predsjednik Gradskog poglavarstva dr. Marko Ožić Bebek predložio je kao 

dodatnu točku dnevnog reda, uz prijedlog da navedena točka bude 1. točka 

dnevnog reda:  

 

1. Rješenje o izboru člana Gradskog poglavarstva Grada Makarske  

 

Navedeni prijedlog usvojen je s 10 glasova ZA.  

Vijećnica Ivana Gabrić predložila je da se točke 14., 15. i 16.odgode za narednu sjednicu 

Gradskog vijeća.  

Navedeni prijedlog nije usvojen.  

Dnevni red je usvojen s 10 glasova ZA.  

 

1. Rješenje o izboru člana Gradskog poglavarstva Grada Makarske  

Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Gradskog poglavarstva, kao predlagatelj navedene 

točke dnevnog reda. Sa 10 glasova i 6 suzdržana usvojeno je rješenje kojim se Luka Roso bira 

za člana Gradskog poglavarstva Grada Makarske.  

 

Luka Roso položio je svečanu prisegu i stavio svoj mandat vijećnika u mirovanje, a kao 

zamjenski vijećnik predlaže se vijećnik s koalicijske liste DC i Hrvatske stranke 

umirovljenika predlaže Jure Rakušić.  

Mandatno povjerenstvo sastalo se za vrijeme kratke stanke i donijelo Izvješće kojim se 

konstatira da se mandat Luke Rose stavlja u mirovanje i imenuje se zamjenski vijećnik Jure 

Rakušić. Navedeno Izvješće predsjednica Mandatnog povjerenstva Radojka Divić pročitala je 

vijećnicima Gradskog vijeća Grada Makarske, čime je isto primljeno na znanje.  

Član Gradskog vijeća Jure Rakušić izrekao je prisegu pred Gradskim vijećem Grada 

Makarske.  

 

2. Odluka o godišnjem obračunu proračuna Grada Makarske za 2006. godinu  
Uvodno obrazloženje dala je Dunja Buljan, pročelnica Odjela za proračun i financije, kao 

izvjestiteljica ove točke dnevnog reda i Marin Bašković kao član Odbora za proračun i 

financije, a u raspravi su sudjelovali Stipan Stanić, Siniša Srzić, Mate Židić i Lori Veličković. 

Jednoglasno je usvojena Odluka o godišnjem obračunu proračuna Grada Makarske za 2006. 

godinu.  

 

3. Odluka o konsolidiranom godišnjem obračunu proračuna Grada Makarske za 2006. 

godinu  
Uvodno obrazloženje dala je Dunja Buljan, pročelnica Odjela za proračun i financije, kao 

izvjestiteljica ove točke dnevnog reda i Marin Bašković kao član Odbora za proračun i 

financije, a u raspravi su sudjelovali Stipan Stanić, Siniša Srzić, Mate Židić i Lori Veličković. 

Jednoglasno je usvojena Odluka o konsolidiranom godišnjem obračunu proračuna Grada 

Makarske za 2006. godinu.  



 

4. Odluka o pristupanju promjeni Statuta Grada Makarske  

Uvodno obrazloženje dala je Lara Rakušić Ivanković, predstojnica Ureda gradonačelnika, kao 

izvjestiteljica ove točke dnevnog reda, a u raspravi su sudjelovali Miroslav Družianić, 

predsjednik Gradskog vijeća Damir Mendeš, Dragan Srzić, Lori Veličković, Siniša Srzić, 

Mate Židić, Ivana Gabrić, Stipan Stanić i Zvonimir Galić. S 10 glasova ZA i 6 protiv usvojena 

je Odluka o pristupanju promjeni Statuta Grada Makarske.  

 

5. Izvješće o stanju u prostoru rada Makarske i Program mjera za unapređenje stanja u 

prostoru grada Makarske  
Uvodno obrazloženje dao je Tonči Vuković, pročelnik Odjela za upravljanje imovinom, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša, kao izvjestitelj ove točke dnevnog reda. U raspravi su 

sudjelovali Dragan Srzić, Zvonimir Galić, Siniša Srzić, Stipan Stanić uz repliku Dragana 

Srzića, Lori Veličković, Mate Židić, Ivana Gabrić uz repliku Mate Židića i Miroslav 

Družianić.  

Zvonimir Galić uložio je amandman:  

1. U Izvješću o stanju u prostoru Grada Makarske, u točki 3.3. (stranica 25.) na dnu odnosno 

na kraju stranice, u rečenici koja glasi:  

« Nova lokacija za smještaj postrojenja planirana je na području Volicije» treba dodati 

«(crtica) – Zagon»  

Navedeni amandman prihvaćen je od strane predlagača.  

Stipan Stanić uložio je amandman:  

1. Na strani 9. u točci 1.2. IZMJENA I DOPUNA POSTOJEĆIH PROSTORNIH PLANOVA 

podtočka (3) umjesto:  

« Izmjena i dopuna Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana Sportsko-poslovne 

zone Dugiš u Makarskoj (Glasnik Grada Makarske 1/05)»  

treba glasiti:  

(3) Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana Sportsko-poslovne zone Dugiš u 

Makarskoj (Službeni glasnik broj 6/89, Glasnik Grada Makarske 4/99 i 1/05) u dijelu plana 

koji se odnosi na izgradnju polivalentne sportske dvorane površine obuhvata cca 2,80 ha.  

Navedeni amandman prihvaćen je od strane predlagača.  

Lori Veličković uložila je amandmane:  

1. Stavak 14. točka 6.1.2.:  

Umjesto «D.V. Biokovsko zvonce» prijedlog je «objekti D.V. Biokovsko zvonce»  

2. Stavak 15. točka 6.1.3. – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA-UREĐENJE JAVNIH 

PROSTORA GRADA  

Stavak 2.:  

Umjesto «donijet će se» prijedlog je «nužno je donijeti»  

Stavak 4.:  

Umjesto «reklamirati», prijedlog je «regulirati»  

Stavak 16. - ODVODNJA OTPADNIH VODA  

Stavak 1.:  

Umjesto «Jugoplastika», prijedlog je «Diokom»  

Stavak 2.:  

Umjesto «potrebno» prijedlog je «nužno»  

3. Stavak 18. zadnji stavak:  

Umjesto «osmog dana od dana donošenja, a objavit će se» prijedlog je «osmog dana od dana 

objave»  

Stavak 18 – GRADSKO VIJEĆE I GRADSKO POGLAVARSTVO:  

Umjesto «Gradsko poglavarstvo tumači» prijedlog je «Gradsko vijeće tumači, a Gradsko 



poglavarstvo vrši nadzor»  

Navedeni amandmani prihvaćeni su od strane predlagača.  

Vijećnici Vedran Buble i Ivana Gabrić predložili su da se navedena točka povuče radi 

potrebne dorade.  

Navedeni prijedlog nije prihvaćen.  

S 10 glasova ZA i 6 protiv usvojeno je Izvješće o stanju u prostoru rada Makarske zajedno s 

usvojenim amandmanima.  

S 10 glasova ZA i 6 protiv usvojen je Program mjera za unapređenje stanja u prostoru grada 

Makarske zajedno s usvojenim amandmanima.  

 

6. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti  

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

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

Zvonimir Galić, Lori Veličković, Dragan Srzić, Ivana Gabrić, Stipan Stanić, predsjednik 

Gradskog vijeća Damir Mendeš i Mate Židić. S 11 glasova ZA, 3 protiv i 2 suzdržana 

usvojena je Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti.  

 

7. 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. U raspravi su sudjelovali Siniša Srzić, 

predsjednik Gradskog vijeća Damir Mendeš, Dragan Srzić, Stipan Stanić, Ivana Gabrić i Mate 

Židić. Jednoglasno je usvojena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada 

Makarske.  

 

8. Zaključak o prodaji čest.zem. 1803/2 KO Kotišina  
Uvodno obrazloženje dao je Tonči Vuković, pročelnik Odjela za upravljanje imovinom, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša, kao izvjestitelj ove točke dnevnog reda. U raspravi su 

sudjelovali Dragan Srzić i Ivana Gabrić. Jednoglasno je usvojen Zaključak o prodaji čest.zem. 

1803/2 KO Kotišina, površine 4 m², u naravi dvorište obiteljske kuće, posjeda Ivice 

Radovančića po cijeni od 2.000,00 kn/m² neposrednom pogodbom obitelji Radovančić.  

 

9. Zaključak o ispravljanju greške u pravomoćnom rješenju Skupštine općine Makarske 

broj UP-Io-10-193/1-80 od 30. srpnja 1980. g.  

Uvodno obrazloženje dao je Tonči Vuković, pročelnik Odjela za upravljanje imovinom, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša, kao izvjestitelj ove točke dnevnog reda. S 11 glasova ZA 

i 1 suzdržan usvojen je Zaključak o ispravljanju greške u pravomoćnom rješenju Skupštine 

općine Makarske broj UP-Io-10-193/1-80 od 30. srpnja 1980. g.  

 

10. Zaključak o prodaji čest.zem. 199/3 KO Kotišina  

Uvodno obrazloženje dao je Tonči Vuković, pročelnik Odjela za upravljanje imovinom, 

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

usvojen Zaključak o prodaji čest.zem. 199/3 KO Kotišina, površine 52 m², u naravi dvorište 

obiteljske kuće, posjeda obitelji Lovreta po cijeni od 2.000,00 kn/m² neposrednom pogodbom 

obitelji Lovreta.  

 

11. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Stambenog 

gospodarstva d.o.o. Makarska  
Uvodno obrazloženje dao je Zvonimir Galić u ime kluba vijećnika HDZ-a, kao izvjestitelj ove 

točke dnevnog reda i Mate Židić u ime Odbora za izbor i imenovanja. S 10 glasova ZA 

usvojeno je Rješenje kojim se Silvije Laznibat i Brankica Zrne razriješe dužnosti članova 



Nadzornog odbora Stambenog gospodarstva d.o.o. Makarska, a Miro Mucić i Zlata Kurtić 

imenuju za članove Nadzornog odbora Stambenog gospodarstva d.o.o. Makarska.  

 

12. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. 

Makarska  

Uvodno obrazloženje dao je Zvonimir Galić u ime kluba vijećnika HDZ-a, kao izvjestitelj ove 

točke dnevnog reda i Mate Židić u ime Odbora za izbor i imenovanja,a u raspravi je 

sudjelovao vijećnik Dragan Srzić. S 10 glasova ZA usvojeno je Rješenje kojim se Ante Tonči 

Letica, Radovan Ivičević, Velimir Vidak Buljan, Darko Svaguša i Miroslav Držianić razriješe 

dužnosti članova Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Makarska, a Luka Roso, Ivan Pandžić, 

Stipe Eljuga, Stipe Kotarac i Robert Tomas imenuju za članove Nadzornog odbora Vodovoda 

d.o.o. Makarska.  

 

13. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove 

Gradski sportski centar Makarska  
Uvodno obrazloženje dao je Zvonimir Galić u ime kluba vijećnika HDZ-a, kao izvjestitelj ove 

točke dnevnog reda i Mate Židić u ime Odbora za izbor i imenovanja. S 10 glasova ZA 

usvojeno je Rješenje kojim se Joško Pivac, Siniša Letica i Sratan Glavičić razriješe dužnosti 

članova Upravnog vijeća Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska, a Ante Vekić, 

inv., Branko Filipeti i Ante Vekić imenuju za članove Upravnog vijeća Javne ustanove 

Gradski sportski centar Makarska.  

 

14. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća DV «Biokovsko 

zvonce» Makarska  
Uvodno obrazloženje dao je Zvonimir Galić u ime kluba vijećnika HDZ-a, kao izvjestitelj ove 

točke dnevnog reda i Mate Židić u ime Odbora za izbor i imenovanja, a u raspravi je 

sudjelovala vijećnica Ivana Gabrić. S 10 glasova ZA usvojeno je Rješenje kojim se Dubravka 

Bakota, Tonći Bilić, Smiljka Radić i Lori Veličković razriješe dužnosti članova Upravnog 

vijeća DV «Biokovsko zvonce» Makarska, a Stipe Kotarac, Verica Raos, Stipan Stanić i 

Anita Pervan imenuju za članove Upravnog vijeća DV «Biokovsko zvonce» Makarska.  

 

15. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Javne Gradske 

knjižnice Makarska  
Uvodno obrazloženje dao je Zvonimir Galić u ime kluba vijećnika HDZ-a, kao izvjestitelj ove 

točke dnevnog reda i Mate Židić u ime Odbora za izbor i imenovanja. S 10 glasova ZA 

usvojeno je Rješenje kojim se Joško Pivac i Zvonko Galić razriješe dužnosti članova 

Upravnog vijeća Javne Gradske knjižnice Makarska, a Jagoda Jeleć i Željko Kovačić imenuju 

za članove Upravnog vijeća Javne Gradske knjižnice Makarska.  

 

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

2006. godinu  
Uvodno obrazloženje dala je Ana Kunac ravnateljica Gradskog muzeja Makarska, kao 

izvjestiteljica ove točke dnevnog reda, a u raspravi su sudjelovali Juraj Rajčević, Lori 

Veličković, Ivana Gabrić, Radojka Divić i Mate Židić. Jednoglasno je usvojen Zaključak 

kojim se daje suglasnost na Izvješće o radu Gradskog muzeja Makarska za 2006. godinu.  

 

17. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Gradske galerije Antuna Gojaka 

za 2006. godinu  

Uvodno obrazloženje dala je Ivana Kokić, ravnateljica Gradske galerije Antuna Gojaka, kao 

izvjestiteljica ove točke dnevnog reda, a u raspravi su sudjelovali Lori Veličković i Ivana 



Gabrić. Jednoglasno je usvojen Zaključak kojim se daje suglasnost na Izvješće o radu 

Gradske galerije Antuna Gojaka za 2006. godinu.  

 

 

 

Sjednica je završena u 17.45 sati.  

 

 

 

 

TAJNICA GRADSKOG VIJEĆA  
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