
Z A P I S N I K  

20. sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske  

održane dana 04. lipnja 2007. godine  

u Kongresnoj dvorani hotela Meteor  

 

 

 

 

Početak u 14.00 sati.  

 

 

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

da sjednici prisustvuje 10 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  

 

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici:  

 

1. DRAGAN SRZIĆ  

2. TONČI BILIĆ  

3. VEDRAN BUBLE (opravdano)  

4. DARIJO ANTUNOVIĆ  

5. MIROSLAV DRUŽIANIĆ  

6. IVANA GABRIĆ  

7. LORI VELIČKOVIĆ  

8. SINIŠA SRZIĆ  

9. 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. Lara Rakušić Ivanković, predstojnica Ureda gradonačelnika  

8. Dunja Buljan, Odjel za proračun i financije - pročelnik  

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

10. Dražen Kuzmanić, Odjel za društvene djelatnosti – pročelnik  

11. Tonči Vuković, Odjel za upravljanje imovinom, prostorno uređenje i zaštitu okoliša – 

pročelnik  

12. Drago Šimić, stručni savjetnik u Uredu gradonačelnika  

13. Ivana Montana, stručni suradnik u Uredu gradonačelnika  

 

 

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.  

 

DAMIR BRZICA postavlja pitanje:  

1. Kada će se urediti Trg Kobaca i zašto se to do sada nije napravilo?  

 

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek odgovara:  

1. To je jedan od prioriteta koji će se odmah početi raditi. Do kraja ove godine Trg Kobaca bi 

trebao biti završen i nadam se da će izgledom biti dostojan onih po kojima se zove.  

 

LUKA ROSO postavlja pitanje:  

1. Koliko je Grad platio za izradu umirovljeničkih iskaznica i za što vrijede te iskaznice?  

 

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek odgovara:  

1. Odgovor ćete dobiti pismeno na slijedećem Gradskom vijeću. Prebrojavanje umirovljenika 

neće biti pod ingerencijom Grada, već će se to prepustiti udrugama, odnosno stranci 

umirovljenika.  

 

STIPAN STANIĆ postavlja pitanja:  

1. Kada će i da li će doći do izmještanja balirke?  

2. U skladu s kojim planom su izvedeni radovi na Gradskom groblju i da li su u skladu s DPU 

Gradsko groblje Makarska?  

3. Koliko je urađeno iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a 

koliko je naplaćeno komunalnog doprinosa, odnosno koliko sredstava Grad ima viška 

komunalnog doprinosa ili manjka u odnosu na izvedene radove?  



 

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek odgovara:  

1. Razmatra se pozicija «Zagona», tako da bi se balirka premjestila gore pod uvjetom da ne 

remeti ni pogled ni kvalitet života ljudi u Kotišini.  

2. i 3. pitanje biti će odgovoreni u pisanom obliku.  

 

MATE ŽIDIĆ postavlja pitanja:  

1. Smatra da kružni tok nije pametno prometno rješenje. Da li je bivša vlast sudjelovala u 

tome i da li su Hrvatske ceste ishodile suglasnost policijske postaje Makarske?  

2. Kada će biti gotovi radovi na Trgu Tina Ujevića?  

3. Koliko je Porin 2007. koštao Grad Makarsku?  

 

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek odgovara:  

1. Ne znamo da li su Hrvatske ceste ishodile suglasnost policijske postaje Makarske. Vidjet 

ćemo kako će se ta raskrsnica ponašati u sezoni i ako bude trebalo onda ćemo intervenirati.  

2. Radovi će biti gotovi najkasnije do 20. lipnja.  

 

Pročelnik Odjela za društvene djelatnosti, Dražen Kuzmanić odgovara:  

3. Porin za sada nije Grad koštao ništa.  

 

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek pojašnjava:  

3. Čeka nas razgovor s g. Jelavićem i vjerojatno će biti nekih potraživanja prema Gradu, tako 

da očekujem da Porin neće biti plaćen samo od sponzora, već će biti određeni trošak na 

Gradu.  

 

ZVONIMIR GALIĆ postavlja pitanja:  

1. Zašto nije i kada će se osmisliti hortikulturalno rješenje okoliša Doma zdravlje, kada će se 

asfaltirati i označiti parking?  

2. Zašto nisu i kada će se urediti gradski vrtovi i parkovi?  

3. Hoće li se postaviti ponton za vaterpoliste?  

 

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek odgovara:  

1. Obišli smo Dom zdravlja i poduzeti će se mjere kako bi se sredio okoliš, a još veći je 

problem parkiranja vozila. Postavit će se rampe i pokušat će se regulirati promet oko Doma 

zdravlja i rezervirati parking za djelatnike i korisnike Doma zdravlja.  

2. Interveniramo na uređenju parkova da bi Grad dočekao sezonu u što ljepšem svjetlu.  

3. Ponton će biti postavljen, na poziciji koja je već dogovorena s Lučkom kapetanijom, a 

koštat će negdje do 300.000,00 kn.  

 

RADOJKA DIVIĆ postavlja pitanja:  

1. Zašto je ogromna količina kamenja odložena u «rupu» na Istoku i je li to njihovo konačno 

odredište?  

2. 19.travnja isplaćen je iznos od 179.000,00 kn firmi Novitas za usluge prema Gradu i to 

unaprijed, mada je Ugovorom predviđena obročna isplata. Što će novi gradonačelnik s tim 

poduzeti?  

3. Imamo saznanje da bi ove godine oko 70 djece moglo biti neupisano u vrtić. Kako mislimo 

riješiti taj problem?  

 

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek odgovara:  

1. To je vjerojatno bilo jedino rješenje, a nadam se da će na kraju završiti na mjestu gdje 



najviše treba i zaštititi naše plaže. Naložit ću da se napravi eko studija da bi slijedeće 

nasipanje odnosno prehranjivanje plaža bilo legalno.  

2. To su usluge jumbo mobila. Ugovorom i aneksom određeno je da se za 150 dana firmi 

Novitas isplati oko 170.000,00kn, a smatramo eda će oni raditi oko 10-15 dana i ta cifra je 

prevelika. Budući da je unaprijed isplaćeno, angažirat ćemo revizorsku kuću koja će malo 

protresti Grad, pa da se opet ne bi događale takve situacije.  

3. S obzirom da je 70 djece ostalo neupisano u vrtić, sastali smo se s g. Todorićem i g. 

Ledićem iz Konzuma i oni su nam stavili sve svoje prostore na raspolaganje i mi ćemo do 

rujna osposobiti prostor za dječji vrtić i nadamo se da nijedno dijete neće ostati neupisano u 

vrtić.  

 

JURAJ RAJČEVIĆ postavlja pitanja:  

1. Što je s programom Makarskog ljeta i ima li se informacija o troškovima i sponzorima?  

2. Predlažem da se pokaže građanima kakav smo prostor dobili umjesto one Vijećnice, koju je 

trebalo preurediti, ali ne na ovaj način.  

 

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek odgovara:  

1. Program Makarskog ljeta je u izradi, a vi svi dobit ćete programe na vrijeme i dobit ćete 

pisani odgovor na ovo pitanje.  

2. Malo smo zatečeni onakvim idejnim rješenjem Vijećnice i tražit ćemo mišljenje struke. 

Smatram da ono treba srušiti na onu visinu na kojoj je bilo s tim da se može iskoristit dio za 

galeriju za novinare i eventualno jedna prostorija na katu. Nadam se da će se takva ideja moći 

realizirati i da će Vijećnica dobiti izgled kakav zaslužuje.  

 

 

 

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.  

Verifikacija Zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske održane 17. 

svibnja 2007.godine;  

2.  

Zaključak o prodaji dionica Zagrebačke banke;  

3.  

Rješenje o razrješenju članova Vijeća za davanje koncesije na pomorskom dobru za 

Grad Makarsku;  

4.  



Rješenje o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesije na pomorskom dobru za 

Grad Makarsku.  

 

 

Jednoglasno je usvojen dnevni red.  

 

1. Verifikacija Zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske 

održane 17. svibnja 2007.godine  
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Gradskog vijeća. Bez primjedbe je verificiran 

Zapisnik s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske održane 17. svibnja 2007. 

godine.  

 

2. Zaključak o prodaji dionica Zagrebačke banke  

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

kao izvjestiteljica ove točke dnevnog reda, a u raspravi su sudjelovali i gradonačelnik 

Grada Makarske, predsjednik Gradskog vijeća, te članovi Gradskog vijeća Mate Židić, 

Stipan Stanić, Zvonimir Galić. Sa 10 glasova ZA usvojen je Zaključak o prodaji 199 

dionica Zagrebačke banke oznake ZABA-R-A ukupne nominalne vrijednosti 

75.620,00 kuna. Prodaja će se izvršiti na organiziranom tržištu vrijednosnih papira-

Zagrebačka burza, preko jedne od ovlaštenih brokerskih kuća koja će se izabrati 

ograničenim prikupljanjem ponuda.  

 

3. Rješenje o razrješenju članova Vijeća za davanje koncesije na pomorskom 

dobru za Grad Makarsku  
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Gradskog vijeća. Sa 10 glasova ZA usvojeno 

je Rješenje kojim se Dragan Srzić, Krešimir Glibota i Silvio Premeru razrješuju 

dužnosti člana Vijeća za davanje koncesije na pomorskom dobru za Grad Makarsku.  

 

4. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesije na pomorskom 

dobru za Grad Makarsku  
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Gradskog vijeća. Sa 10 glasova ZA usvojeno 

je Rješenje kojim se za članove Vijeća za davanje koncesije na pomorskom dobru za 

Grad Makarsku imenuju Marko Ožić Bebek, Mladen Milunović i Stipan Stanić.  

 

 

 

Sjednica je završena u 15.15 sati.  

 

 

 

TAJNICA GRADSKOG VIJEĆA  

Lara Rakušić Ivanković, dipl. iur. 

  

PREDSJEDNIK  

GRADSKOG VIJEĆA  

Dr. Damir Mendeš  


