
Z A P I S N I K  

sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske,  

održane 29. rujna 2010. godine  

u hotelu Meteor  

 

 

Početak u 13,00 sati.  

 

Predstojnica Ureda gradonačelnika Lara Rakušić Ivanković obavila je prozivku vijećnika i 

konstatirala da sjednici nazoči 11 od 19 vijećnika kao i da je održavanje sjednice pravovaljano 

jer je nazočna većina vijećnika. S malim zakašnjenjem stiglo je još 5 vijećnika tako da je 

sjednici nazočilo 16 od 19 vijećnika.  

 

Sjednici nazočni vijećnici:  

 

1. Damir Mendeš 

2. Jure Brkan  

3. Joško Lelas  

4. Žarko Klapirić  

5. Marija Židić  

6. Ivan Pandžić  

7. Zvonimir Galić  

8. Stjepan Eljuga  

9. Anita Pervan  

10. Miroslav Družianić  

11. Jagoda Martić  

12. Lori Veličković  

13. Nikša Gojak  

14. Stipe Bartulović  

15. Željka Mikavica Vranješ  

16. Gloryan Grabner  

 

Odsutni vijećnici:  

 

1. Tonči Bilić  

2. Viki Puharić  

3. Miroslav Dudaš  
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Ostali nazočni:  

 

1. Marko Ožić Bebek, gradonačelnik Grada Makarske  

2. Ivan Ivanda, zamjenik gradonačelnika 

3. Ante Novak, zamjenik gradonačelnika  

4. Lara Rakušić Ivanković, predstojnica Ureda gradonačelnika  

5. Dunja Buljan, pročelnica Odjela za financije i proračun  

6. Tonći Vuković, v.d. pročelnika Odjela za gospodarenje prostorom  

7. Dražen Kuzmanić, pročelnik Odjela za društvene djelatnosti  

8. Ivan Nemčić, upravitelj Pogona za komunalne djelatnosti  

9. Drago Šimić, stručni savjetnik u Uredu gradonačelnika  

10. Davor Glavina, direktor Turističke zajednice Grada Makarske  

11. Zlatko Lalić, predsjednik HNS-a, ogranak Makarska  

12. Predrag Aranđelović, predstavnik srpske nacionalne manjine  

13. Maja Mileta i Zlatko Marinović  

14. Milan Raič, predstavnik stanara stambene zgrade u ul. Kipara Meštrovića;  

15. Ivana Montana, stručni suradnik u Uredu gradonačelnika  

 

Predstavnici medija: RMR- Toni Štulić, „Slobodna Dalmacija“ – Ana Dragičević, „Makarska 

kronika“ – Dijana Turić, „Makarsko Primorje“ – Janja Glučina, „Vrime“ – Ivana Pleić i Radio 

Split - Vedran Ribarević  

 

Predsjednik Gradskog vijeća Damir Mendeš je na temelju čl. 77. Poslovnika o radu Gradskog 

vijeća Grada Makarske konstatirao da je sjednici nazočna većina vijećnika, a na temelju 

članka 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Makarske otvorio je sat predviđen za 

vijećnička pitanja.  

 

 

Miroslav Družianić postavlja pitanja:  

1. Villa Irena – status, namjena, budućnost? Pročitao sam u izvješću o radu gradonačelnika, 

ali htio bih to čuti i ovdje , dakle da se mi gradski vijećnici upoznamo dokle je to stiglo, kakav 

je tijek žalbi, što se može očekivati i što Grad planira s tim?  

2. Zamolili su me građani koji žive na Sinokoši postoji li mogućnost da se malo uredi taj 

okoliš (oko onih nekoliko kućica), da se zasadi cvijeće. U nekoliko smo dijelova Grada već 

intervenirali pa je li to moguće? Ondje baš nema ništa cvijeća, ni klupica. To bi isto mogao 

biti nekakav parkić, trgić itd.  

3. Je li moguće da Grad formira na Gradskom vijeću Gradski odbor za mlade? Znači, nekada 

smo imali Gradsko vijeće mladih koje je vodio moj kolega pa je on to predao da se to ne 

politizira puno… Dakle, postoji li mogućnost da se osnuje jedan takav odbor koji bi rješavao 

probleme naše najmlađe populacije, da ima uporište i u Gradskom vijeću ili stranački, ili 

izvanstranački.  

4. Tužba Grada protiv Zlatka Marinovića i Maje Milete radi naknade štete zbog povrede prava 

osobnosti – može li jedna-dvije rečenice o čemu se tu radi?  

5. Što se tiče odgovora na moje pitanje što se tiče savjetnika – moje pitanje je bilo na temelju 

kojih kriterija su oni odabrani, primaju li naknadu, gdje stoluju, odnosno gdje savjetuju 

gradonačelnika, na koji način, je li on zadovoljan tom suradnjom? Dakle, nisam tražio 



životopis, već da gradonačelnik razjasni taj svoj odnos prema savjetnicima i savjetnika prema 

gradonačelniku.  

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek je odgovorio na postavljena pitanja:  

1. Villa Irena je u državnom vlasništvu. Mi smo zatražili od Ministarstva, odnosno od 

gospodina Joze Sarača koji upravlja državnom imovinom da da Villu Irenu na korištenja 

Gradu Makarskoj. Danas je to sve teže dobiti u vlasništvo, nekad se to moglo ali sad kako je 

proračun tanak, vrlo teško to prolazi na Vladi i zastoj je bio zato što Porezna uprava treba 

prostor u Makarskoj i onda se svaki državni prostor koji je u Gradu Makarskoj prvo nudi 

Poreznoj upravi. Tu smo izgubili jedno tri-četiri mjeseca i Porezna uprava se izjasnila da taj 

prostor nije prihvatljiv njima i onda sad stupa naš zahtjev da se taj prostor dodijeli Gradu 

Makarskoj. Mi smo morali navesti namjenu tog prostora i rekli smo da tu možemo preseliti ili 

Glazbenu školu ili neku instituciju gradsku ili možda i županijsku koje bi u tom mjestu mogla 

funkcionirati. Uglavnom željeli smo doći u posjed te zgrade, da ona ne stoji takva kakva je, da 

se ide u njezino obnavljanje i stavljanje u funkciju.  

2. Možemo i s tim krenuti da se počnu pojedini dijelovi grada malo intenzivnije uređivati.  

3. Odbor za mlade je pitanje Gradskog vijeća i mislim da bi to trebalo ići na Međustranačko 

vijeće i ako ono donese tu odluku, onda će se to formirati. Ja predlažem da se ide preko 

Međustranačkog vijeća s takvim prijedlogom i mislim da će se tu vrlo lako dogovoriti.  

4. Na njihovoj tiskovnoj konferenciji rečeno je da smo mi, ne bih želio griješiti, to bih trebalo 

citirati, uglavnom smo kvalificirani kao kriminalci. Čak je u jednom trenutku rečeno neka nas 

i tuže, al ćemo to izjaviti. Mi smo onda prihvatili to, dakle postoje sada dvije mogućnosti: ili 

ćemo mi završiti u zatvoru ili će oni završiti na sudu. Ako netko izjavi da iza nas stoji mafija, 

da se tu pere novac i da smo kriminalci, ja ne vidim drugog načina, nego da mi završimo na 

Bilicama ili oni na sudu. Treću mogućnost ne vidim tu kao rješenje. Mi smo odlučili tu tužbu 

podignuti, a ona je u spisku svih ostalih tužbi. Tu Grad tuži poduzeća i privatne osobe, a isto 

tako su tu i tužbe protiv Grada. Tu je sve navedeno, ne vidim što je sporno. Mislim da je bolja 

praksa, kako je dosad bilo, anonimna prijava protiv gradonačelnika, ravnatelja Biokovke pa ih 

onda ne mogu tužiti, a ovako je čak i rečeno nek nas tuže ako baš hoće i mi smo taj savjet 

prihvatili i dignuli te tužbe.  

5. Dobili ste životopise, znate tko su. Ja ću vam reći da se sa savjetnicima često sastajem. 

Danas sam se sastao s gospodinom Ledićem i rezultat tog sastanka je da će Makarska 

najvjerojatnije uz Božićni sajam, koji će biti organiziran u 12. mjesecu, imati i klizalište na 

Sportskom centru, na onom malom terenu, to mi je savjetnik danas predložio. Taj mali teren 

je idealna pozicija i tako bismo uljepšali blagdane. Tako funkcionira gradonačelnik sa svojim 

savjetnicima, sluša, savjetuje se, što u Gradu, što privatno i nisu ništa plaćeni – volonteri su.  

 

 

Jagoda Martić postavlja pitanja:  

1. Zbog čega u dnevni red ove sjednice nije uvršten izbor Upravnog vijeća dječjeg vrtića 

Biokovsko zvonce? Naime, mandat sadašnjem sazivu Upravnog vijeća istekao je prije mjesec 

dana. U 5. mjesecu je vrtić Gradu poslao obavijest o potrebi pokretanja procedure za 

imenovanje novog Upravnog vijeća i kako Grad nije reagirao, poslane se i dvije požurnice. 

Upravno vijeće donosi plan rada vrtića koji se u skladu sa zakonskim rokovima Ministarstvu 

treba dostaviti do 30. rujna, znači do sutra. Postavlja se pitanje kako ispoštivati tu zakonsku 

odredbu ako imamo Upravno vijeće kojem je prije mjesec dana istekao mandat? Mislim da ne 

stoji ni objašnjenje da sadašnje Upravno vijeće nije razriješeno pa mu mandat traje do 

daljnjega, jer po toj logici zapravo ne bi trebalo niti propisivati rok na koji se biraju upravna 

vijeća. Novo Upravno vijeće trebalo je imenovati još na prošloj sjednici Gradskog vijeća. 

Prisjetimo se da smo bili vrlo ažurni kada je trebalo napraviti kadrovske promjene u 



Upravnom vijeću, mislim da je to bilo u 5. mjesecu, znači kadrovske promjene kojima se 

ispoštivao koalicijski sporazum u vladajućoj koaliciji pa ne vidim razloga zbog čega se ni 

sada ne bi pokazali po ažurnosti i tim izbjegli probleme koji će uslijediti. Ako je razlog ovog 

odugovlačenja reizbor ravnatelja, odnosno ravnateljice, koji je na dnevnom redu negdje u 2. 

mjesecu, odnosno u 3. mjesecu, ne vidim u čemu bi tu trebao biti problem jer naglašavam, 

Upravno vijeće od 7 članova ima 4 predstavnika Grada, dakle Grad ima apsolutnu kontrolu 

nad svim odlukama koje Upravno vijeće donosi. I zbog toga pitam, to je možda pitanje i za 

predsjednika Gradskog vijeća, ali je činjenica da predsjednik Vijeća na dnevni red stavlja 

točke koje mu pripreme službe Grada, pitam zbog čega danas nemamo na dnevnom redu izbor 

Upravnog vijeća vrtića i kada će se ta točka naći na sjednici Gradskog vijeća?  

2. Iz odgovora kojeg sam dobila na moje vijećničko pitanje, koje se odnosilo na vlasništvo 

zgrade Doma zdravlja, jasno je da zgrada Doma zdravlja nije uknjižena kao čestica zgrade, 

nego se još uvijek u zemljišnoj knjizi vodi kao zemljište zgrade, ali i bez obzira na takvo 

zemljišno-knjižno stanje stvarni vlasnik predmetne nekretnine je Grad Makarska kako piše u 

odgovoru. Nadalje, u odgovoru se konstatira da su se, obzirom da je tužbeni zahtjev 

franjevačkog samostana pravomoćno odbijen, stekli uvjeti za uknjižbu zemljišta, a po tome i 

zgrade Doma zdravlja čiji je investitor bivša Općina Makarska. Moje pitanje glasi, jesu li 

stručne službe Grada pokrenule postupak uknjižbe zgrade Doma zdravlja?  

3. Pitanje se odnosi na komunalnu problematiku, odnosno na pranje i čistoću ulica. Koliko je 

meni poznato, pranje ulica se vrši dva ili tri puta sedmično, ako griješim ispravite me, možda 

mi je nešto promaklo, ali time su obuhvaćene samo glavne prometnice. Problem nastaje u 

sporednim ulicama, naročito oko kontejnera jer te naše kantune i ćoškove često puta pojedinci 

koriste nažalost kao javni WC. Tako se naročito u ljetnim mjesecima osjeća ne samo smrad 

smeća, nego još izraženiji smrad urina. Sada su pale kiše pa je taj problem malo ublažen, kiša 

nam je oprala ono što Gradske službe nisu. Pitam: Hoće li se poraditi na tome da se pranju i 

održavanju ulica posveti malo više pažnje, a ujedno apeliram da se higijena i čistoća naših 

ulica ubuduće na prepušta kiši, nego da se peru i sporedne ulice, barem jedanput u sedam ili 

najviše u deset dana jer onim miomirisima ne ostavljamo dojam čistog i urednog turističkog 

grada kakvi bismo željeli biti.  

Predsjednik Gradskog vijeća Damir Mendeš odgovara:  

1. Predmet o Upravnom vijeća mi je došao već kad je dnevni red za ovu sjednicu bio 

zaključen, ali obzirom da ćemo uskoro imati sljedeću sjednicu, to će biti u najskorijem roku. 

U međuvremenu smo gradonačelnik i ja razgovarali s ravnateljicom dječjeg vrtića, baš je 

danas bio razgovor, tako da smo otklonili sve moguće neželjene situacije, tako da će vrtić 

normalno funkcionirati, Upravno vijeće će normalno raditi. Kod sljedećeg dnevnog reda bit će 

prijedlog tog Rješenja tako da ćemo, ja se nadam, za manje od mjesec dana tu situaciju 

riješiti. Naglašavam, vrtić će normalno funkcionirati, to se neće odraziti ni na koji način ni na 

rad Upravnog vijeća, ni dječjeg vrtića.  

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek je odgovorio na postavljena pitanja:  

2. Predmet je u postupku, dat je nalog da se ide u knjiženje. To traje malo više. Trenutno sad 

država vrlo brzo knjiži ono što je svoje, a naše je na čekanju i ide sporo, ali nadamo se da će 

se situacija na sudu popraviti, vidimo već da se popravlja, tako da će doći i do uknjižbe te 

zemlje i zgrade na Grad Makarsku što će nam onda dati puno bolju poziciju u pregovaranju 

oko mogućnosti otvaranje nove opće bolnice u gradu Makarska.  

3. Mi nikad nismo potpuno zadovoljni sa situacijom u gradu iako naši gosti i naši susjedi kažu 

da je grad Makarska jedan od čišćih gradova, ali kao što svi vidimo, tu bi trebalo još puno. 

Nama ulice pere vatrogasno društvo i ako pere glavne ulice, može i sporedne ulice i mislim da 

ćemo se organizirati malo bolje. Imamo dovoljno ljudi što u vatrogasaca što u Komunalca da 

bi to trebalo izgledati još čišće. Dakle, trebamo se potruditi i trebamo dizati svijest građana da 

i oni malo olakšaju i da se određena praksa i ponašanja više ne ponavljaju. Mi smo imali onaj 



kontejner iznad pijace, nikako ga nismo mogli riješiti i najvjerojatnije ćemo ga dignuti jer ti 

kontejneri nisu rješenje. Svatko treba imati svoju kantu za smeće i stavljati svoj otpad u svoju 

kantu za smeće, a mi smo stavili i kameru i to se prati stalno i nadamo se da će to uroditi 

plodom, bar da će taj jedan od problema, koji je bio eskalirao baš sredinom ljeta, biti manji.  

 

 

Stipe Bartulović je postavio pitanja: Htio bih prvo nešto reći vezano za dosadašnja pitanja. 

Naime, svojedobno mi je na Vijeću rečeno da mogu vjerovati kome hoću, bilo medijima, 

pojedincima ili vlasti, međutim ja ne vjerujem da ćemo izaći iz ovih problema u kojima smo 

sada tako brzo i mislim da ćemo do kraja godine imati nekoliko rebalansa. Ne vjerujem ni u 

odgovore u vezi šetnice i drugi odgovori su površni, tj. odgovor je onakav kakav se želi 

prikazati. Zato ne smatram da mi se nije htjelo odgovoriti na pitanje vezano za paušalne 

naplate za plastenike, odnosno zimske vrtove jer zasigurno nismo imali takve pokazatelje. 

Mislim i na odgovor koliko smo dužni i tko je kome dužan do 30. 6., u tom slučaju mislim da 

bismo i možda i otkrili neke pojedince koje nam nisu u interesu i nemojte molim vas za ovu 

moju konstataciju gledati u lošem kontekstu. Moja pitanja nisu toliko teška i ne zadiru u 

velike probleme. Međutim, kad bi se dosljedno poštivale odluke Gradskog vijeća imali bismo 

sasvim drugu sliku u prihodovnoj strani proračuna. Zato pitanje glasi:  

1. Koliko je kome naplaćena novčana kazna za nepoštivanje zabrane izvođenja građevinskih 

radova od 15.5. do 30.9.?  

2. Samo neka se zna koji su problemi oko sigurnosne ograde do spomenika na Glavici i je li 

odgovornima bilo neugodno organizirati sve one predstave gore na Glavici, naravno bez 

zelenila, bez cvijeća, a obećano je, i ne treba obećavati ako se ne može i ako se neće 

realizirati.  

3. Je li plaćena prva rata kredita?  

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek je odgovorio na postavljena pitanja: Gospodin 

Bartulović je izrazio sumnje i to je dobro, nije loše kad sumnja onda i provjerava, a kad 

provjerava onda se može naći i propusta i grešaka, prema tome to nećemo uzeti za zlo, već 

kao konstruktivnu kritiku  

1. Koliko je naplaćeno kazni za radove ne znam, provjerit ćemo i dostaviti pisano, ali danas je 

na dnevnom redu, jer nismo zadovoljni, izmjena pravilnika gdje se te kazne povećavaju.  

2. Ograda za Glavicu je u izradi. Što se tiče priredbi, nije bio problem te ograde jer se na 

priredbe dolazio s druge strane, nego je problem što ono nije uređeno onako kako bi trebalo i 

s rasvjetom i na tome ćemo poraditi.  

3. Imamo mi dva kredita. Jedan je u HBOR-u, a drugi u Privrednoj banci. To će odgovoriti 

pročelnica Buljan  

Dunja Buljan, pročelnica Odjela za financije i proračun odgovara:  

3. Imate u materijalima za ostvarenje polugodišnjega obračuna proračuna koje kredite 

koristimo i kad dospijevaju prve rate, znači kredit HBOR-a prva rata je dospijevala 31.5.2009. 

i od tada do 31.5.2010. bilo je pet rada koje su plaćene, a rata koja je trebalo dospjeti 31.8. je 

odgođena, tj. dobili smo godinu dana počeka na taj kredit. Što se tiče Hrvatske poštanske 

banke, prva rata kredita dospijevala je 1.8.2009. i svako četiri mjeseca plaćamo. U 2. mjesecu 

smo imali problema i tu smo ratu odgodili, ali smo kasnije vratili sve rate kredita, znači 

zaključno s 1.8.2010. i prva sljedeća rata je 1.11.2010.  

 

 

Zvonimir Galić postavlja pitanja:  

1. Iz izvješća gradonačelnika, koji smo svi dobili vidimo da je održan sastanak s 



predstavnicima crkve, a to nije prvi put, na temu izgradnje kulturnog centra. U kojoj su fazi 

dogovori, razgovori i kada bi se moglo krenuti u realizaciju?  

2. Vidimo također da je bio sastanak gradonačelnika sa predstavnicima poduzeća Helifor na 

temu izgradnje heliodroma na Osejavi. U kojoj je to fazi? U kojoj su fazi pregovori i kolike su 

šanse da se taj projekt privede kraju i da to zaživi?  

3. Dobio sam od roditeljskog vijeća fra Andrije Kačića Miošića zamolbu da pročitam jedno 

pitanje: Što kanite poduzeti i postoji li mogućnost izmještanja glavnog ulaza sa zapadne 

strane. Ako se napravi ulaz sa zapadne strane, postoji mogućnost postavljanja ograde oko 

škole, nasipanje pijeska i postavljanje klupa u školskom dvorištu. Ovaj prijedlog je prihvaćen 

na Roditeljskom vijeću i upućen na prihvaćanje Školskom odbora prošle godine 2009./2010. 

Predlažemo da se u samom školskom dvorištu, ako ulaz bude sa zapadne strane, izgradi 

prostor za školsku kafeteriju, prostor za razne školske sadržaje i okupljanje učenika. Školska 

kafeterija bila bi na principu studentskih domova, dakle sve ponuđeno bilo bi iste cijene. 

Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića bila bi kao jedinoj srednjoj školi na Makarskoj 

rijvijeri potrebna financijska pomoć od općinskih, gradskih, županijskih i državnih institucija 

za kvalitetniju opremljenost učionica, školskih klupa, kafeterije i slično. Nadam se vašoj 

pomoći i pomoći gradonačelnika Grada Makarske u vezi rješavanja problema vezanog za 

cijelu Makarsku rivijeru tada će naša djeca ubuduće imati kvalitetnije uvjete boravka u 

Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića Makarska. Unaprijed zahvalni  

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek je odgovorio na postavljena pitanja:  

1. Bilo je više sastanaka na temu izgradnje kulturnog centra sa crkvom. Bio je sastanak čak i s 

nadbiskupom u Splitu i imamo načelni dogovor. Sad se pravi ugovor, njega je malo nezgodno 

sastaviti jer se radi o zamjeni zemlje, a jedna je parcela, to je ljetno kino, koja je u vlasništvu 

grada, a postoji spor u kojem crkva osporava da je to vlasništvo grada, a druga je njihova, 

čisto vlasništvo crkve. Mi smo dogovorili da ćemo mijenjati te dvije parcele. U slučaju da 

Grad izgubi taj spor, on će platiti parcelu koju je dobio, a u slučaju da dobije, da je naše ljetno 

kino, onda je ta zamjena valjana i tako smo dobili mogućnost da spojimo te dvije 

parcele…ljetno kino i parking gdje je Živkin dvor. Sve je posnimano i imali bismo mogućnost 

da se može početi raditi s projektnim zadatkom na osnovu kojega će se izraditi idejni projekt i 

početi projektirati kulturni centar. Kao sve ostale projekte mi radimo intenzivno na njima, dug 

je put od početka do dobivanja građevinske dozvole tako da smo na vrijeme krenuli, kad će to 

početi ne znamo, ali prvi, ključni korak je napravljen, znači formirana je parcela na kojoj se 

može početi projektirati i tražiti lokacijska dozvola.  

2. Imali smo jedan sastanak, mislim da sam o tome već govorio na Gradskom vijeću. Helifor 

je bio spreman izgraditi heliodrom na Osejavi, ali onda bi on bio u njegovom vlasništvu. To je 

negdje oko 60% s tim da bi oni taj novac za izgradnju dobili od predpristupnih fondova, a ja 

nisam to prihvatio. Ja sam tražio od njih da oni naprave projekt, mi ćemo ga platiti , na 

osnovu njega dobit ćemo 60% vlasništva i raspolagali bismo heliodromom. Ja sam tražio od 

njih dakle da oni naprave projekt, mi ćemo ga uredno platiti pa ćemo aplicirati taj naš projekt 

na međunarodne fondove i onda će Grad biti u vlasništvu tog heliodroma i određivati kako će 

se on koristiti. Sad ne znam gdje je zapelo, mislim da oni trebaju dati tu ponudu i mi ćemo ići 

u tom smjeru.  

3. Mi smo obilazili srednju školu i onaj sjeverni dio smo nešto i uredili, osvijetlili i napravili 

smo igralište. Mi smatramo da bi bilo dobro da se odvoje te dvije škole i da se točno zna tko 

je nadležan za koji dio prostora jer vidite i sami kad ne postoji nadležnost da ta škola propada, 

svatko misli da će onaj drugi to srediti i diže odgovornost sa sebe. Mislimo da je to dobra 

ideja i ići će se u tom pravcu i bio je sastanak sa svim načelnicima općina jer ta škola nije 

gradska, već županijska. U nju ne idu samo djeca iz Makarske, već sa čitave Makarske 

rivijere i mislim da je načelni dogovor postignut da se zajednički financira u tu školu, tako da 

mi očekujemo da bi se moglo to okruženje same škole znatno popraviti i komfor naših 



učenika, da ne završavaju svaki odmor ili svaki sat koji picaju u kafiću preko puta, da dobiju 

svoj društveni prostor gdje mogu biti i da imaju dva posebna ulaza.  

 

 

Jure Brkan postavlja pitanja:  

1. U kojoj je fazi ideja, odnosno razvijanje projekta izgradnje sportskih terena na Platnu?  

2. Osvrt na izvješće gradonačelnika gdje stoji da ste imali sastanak prilikom organiziranog 

rukometnog finala kupa, sa županom i predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatkom 

Matešom. Kakvo je njihovo mišljenje o gradu Makarskoj u vidu postsezonskog turizma, 

razvijanje sportskih kapaciteta i jesu li dali kakve savjete vezano uz to?  

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek je odgovorio na postavljena pitanja:  

1. Urbanistički plan Platna je izrađen, sad ide zakonska procedura, javni uvid. Ja ne znam 

točno u kojoj je fazi, to pročelnik sigurno zna: je li to prošlo javni uvid, javnu raspravu. Znači 

završio je javni uvid, kad završimo sve faze postoji mogućnost dobivanja koncesije na tu 

zemlju, hoćemo li ići mi u koncesiju ili neki zainteresirani investitor, to će se trebati 

procijeniti, što je kraći put i što je pametnije za Grad.  

2. Imali smo sastanak u hotelu Osejava i gdin. Mateša je bio iznenađen onim što je vidio u 

Makarskoj i mislim da imamo dobru perspektivu, da su nas prepoznali u olimpijskom odboru 

i da će nam se sigurno se javiti te da će početi ciklusi priprema hrvatskih olimpijaca u 

Makarskoj.  

 

 

Lori Veličković postavlja pitanja:  

1. Ovo ljeto nije zažijelo ljetno kino. Bio je mali broj filmova na repertoaru. Hoće li se s istom 

tvrtkom nastaviti daljnja suradnja ili će Grad naći neku drugu mogućnost za suradnju? Je li 

Grad Makarska razmišljao, obzirom da sad imamo sportsku dvoranu, da se kandidira za neke 

od glazbenih manifestacija na području Republike Hrvatske koje bi mogle bit brand vezano za 

Grad Makarsku kao što Vodice imaju festival.  

2. Svjedoci smo da kod većih kiša imamo problema sa šahtama koje teško apsorbiraju veću 

količinu oborina pa su ulice, posebno u centru grada, poplavljene, posebno se misli na rivu. 

Do danas to pitanje nije riješeno pa postavljam pitanje jesu li Hrvatske vode nadležne za 

rješavanje tog problema? Ako jesu, zašto se do sada toliko čekalo? Zašto se nije pristupilo 

uređenju korita u blizini škole Stjepana Ivičevića?  

3. Vidljivo je da se trudite napraviti reda u luci, međutim, pitanja oglašavanja i animiranja 

gostiju da budu izletnici na brodovima nije riješeno baš na jedan kulturan način. To se radi 

stihijski, mogu vam kazati, nije da se potežu ljudi za rukave, ali nije baš ni daleko od toga. 

Može li grad uredovati da to bude na jedan kulturniji način? Da to budu jedinstvena oglasna 

mjesta, znači istovjetna, tako da ljudi onda po svom nahođenju mogu odabrati koji im brod za 

koju rutu odgovara?  

4. Problem trotoara u pravcu od samoposluge Tommy prema Meteoru, posebno strana prema 

ogradi odmarališta ELBIH, ima vrlo mnogo rupa. Stariji ljudi i djeca svako malo padaju, to bi 

trebalo riješiti, barem da se one trenutno prekriju, ako se nema novaca za kvalitetniju obradu.  

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek je odgovorio na postavljena pitanja:  

1. Mi isto nismo zadovoljni sa radom, odnosno s tim koncesionarom, nešto je filmova bilo i 

za mlade i za odrasle, ali mislimo da repertoar mora biti bogatiji i projekcije češće pa ćemo 

sljedeći put paziti i tražiti ako je moguće nekoga kvalitetnijeg. Sad imamo uvjete za 

organizirati glazbene manifestacije u dvorani. Mi smo pucali na radijski festival koji traje 

duže, manje je glamurozan, ali je puno više na radiju i u ostalim sredstvima javnog 



priopćavanja i mislimo da bi to bilo dobro. Ako ne dobijemo radijski festival, ići ćemo i 

prema Porinu koji bi sada mogao u Makarskoj bez problema funkcionirati jer više nemamo 

problema sa šatorom i burom, mislimo da bi to sad bilo ono kako bi trebalo izgledati i 

mislimo da grad mora ići u tom pravcu. Mora se prezentirati cijeloj hrvatskoj javnosti u 

svjetlu te zabave, estrade jer to donosi dosta gostiju, a mi ne smijemo zaboraviti naše goste jer 

su oni najvjerniji i najviše dolaze u grad Makarsku. Svaka čast gostima koji dolaze iz ostalog 

dijela Europe, ali gosti koji su hrvatski državljani koji dođu u Makarsku, dolaze redovito i 

nisu nikad podbacili.  

2. Šahte se čiste. Počele su se čistiti, bile su se čistile tamo gdje je kafić Zagreb i Plava kava, 

također sad se ide i na Marinetu. To je u nadležnosti Grada, ne samo da ih treba napraviti 

prohodnima, nego i neugodan miris izbija iz njih i mi radimo na tome i s tim poslom se neće 

prestajati. To bi trebao biti jedan kontinuirani posao jer dok jednu očistiš, već su druge 

spremne za čišćenje. Ovaj put su s Hrvatskim vodama dogovoreni radovi u Kotišnoj pa su sva 

sredstva potrošena gore, ali će se ići, dogovaramo s Hrvatskim vodama sva korita, ako nemaju 

oni dovoljno sredstava u proračunu udružimo mi sredstva tako da se što više posla napravi.  

3. Što se tiče animiranja gostiju za izlete: veliki je to posao, veliki je to biznis izgleda i okreće 

se dosta novca i nije ni čudo što nekad bude malo agresivnije nego li je primjereno. Mi 

nemamo toliko primjedbi što se tiče prodaje tih aranžmana, koliko smo imali primjedbi što se 

tiče ležaljki, ali mislimo da i dijelimo vaše stajalište da to treba uniformirati i da oni koji nude 

te usluge moraju imati svoje licence, svoj znak, da Grad treba to odobriti i da na određenim 

mjestima oni to mogu radit.  

4. Trotoar će se raditi od Tommya prema Meteoru, planiran je, tako da će to biti vrlo skoro 

rješavano.  

 

 

Stjepan Eljuga postavlja pitanja:  

1. Imam tu jedan šelabahter iz novina lokalnih ovoljetnih. Pročitao sam jedan zanimljiv tekst 

sljedećeg podnaslova: „U strukovnoj školi Makarska ostalo je još mjesta za dva kuhara, četiri 

konobara i devet prodavača. Čudno je da odjeljenje kuhara planira upis 12 učenika, još 

čudnije što se niti u dva upisna roka nije uspjelo popuniti taj mali broj. Vidjet će se hoće li se 

još tko javiti u trećem upisnom roku u kolovozu, a već sada je jasno da nešto treba mijenjati.“ 

Ovo me ponukalo, jer je ova srednja ugostiteljska škola u Makarskoj 70-ih godina bila 

prepuna učenika i koliko se sjećam bilo je lakše upisati gimnaziju nego srednju ugostiteljsku 

školu. Sam sam to osjetio jer se nisam mogao u nju upisati. Gospodin Lelas i ostali koji rade u 

turizmu znaju da su temelj makarskog ugostiteljstva bili vrhunski kuhari i vrhunski makarski 

konobari. Dakle, dolazimo do jednog apsurda da bismo mogli idućih godina ostati bez ovog 

usmjerenja u Srednjoj strukovnoj školi kao temelju razvoja turističke djelatnosti u gradu 

Makarskoj. Mislim da se već sada osjeća da je nedostatak tog kadra jako velik. Ujedno ste 

mogli pratiti ovo ljeto da je upravo takva jedna srednja strukovna škola na najturističkijem 

hotelu u Hrvatskoj, na otoku Hvaru u gradu Jelsi, ugašena. Dolazimo do apsurda da Grad 

nastoji u Gradu Makarskoj osnovati viša i visoka učilišta, a pak s druge strane postoji 

mogućnost da nam se temelj u turizmu i ugostiteljstvu, samim time i u hotelijerstvu ugasi 

jedna značajna struka. Postavlja se pitanje tko će sutra raditi u ugostiteljstvu? Hoćemo li 

uvozit kuhare? Hoćemo li uvozit konobare? Ne trebam govoriti o staroj gardi makarskih 

kuhara i konobara koji su sad u mirovini ili pred mirovinom, koji su zapravo bili oni prvi koji 

su u kontaktu s našim turistima i koji su ostavili jedan ogroman doprinos i pečat razvoju 100-

godišnjeg makarskog turizma. Ovo je jedno ovako pitanje, možda nije u domeni Vijeća, ali 

zapravo ako izgubimo ovaj kadar, gubimo dobar turizam, a samim time i gospodarstvo. Svaka 

čast svima, ali ja držim da u ugostiteljstvu mogu raditi školovani ugostitelji, ali nažalost danas 



smo svjedoci da se u toj struci može zapošljavati bilo tko, bez obzira na kvalifikaciju. To je 

vrlo loše. To vam je jednako kao da u Osijeku srednja poljoprivredna škola ostane bez tog 

kadra. Postavio bih pitanje gospodinu Ivandi, on pokriva to područje: Postoji li neka 

mogućnost da se tu napravi neka animacija, neke lagane stipendijice, simbolične, da nam se 

ne ugasi ova struka u Srednjoj strukovnoj školi?  

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek je odgovorio na postavljena pitanja:  

1. Kuhari, konobari i prodavači – zajedničko za njih sve je da može raditi na tom mjestu bilo 

tko, sa bilo kojom stručnom spremom i to je problem. Čim možete završiti gimnaziju i 

konobarit ili u hotelu ili kafiću, to automatski smanjuje interes učenika da upišu školu za 

konobare. Mi znamo da je to ključno pitanje makarskog turizma, očekujemo da će doći do 

proširenja hotelskih kapaciteta. Mi možemo napraviti hotel i s 5 zvjezdica, ali ne možemo 

imati uslugu s 5 zvjezdica i takav projekt pada u vodu ili će nam doći uvozna radna snaga, što 

ne bi trebalo ovdje u Makarskoj. Stipe je sam i na tragu tog rješenja, dakle trebalo bi 

stipendirati, ali bi te stipendije trebali davati oni koji su zainteresirani, a to su hotelijeri za ona 

radna mjesta koja su im suficitna. Znači da oni daju stipendije. Treba zabraniti rad, ako nemaš 

diplomu. Ja se danas susrećem s tim da meni ne može kositi travu netko tko nije prošao 

nekakve preglede i položio za kosilicu. Ja mogu kositi travu kao građanin, ali ako radi u 

poduzeću, on mora imati taj dokument. Dakle isto tako bi trebali imati i diplomu naši 

konobari i pomoćni radnici u kuhinji, kuhari i prodavači, moraju imati struku. Kad do toga 

dođe, onda će se povećati upis u te škole. Što se tiče Grada, pokušavamo otvoriti kulinarski 

fakultet. To je atraktivno zanimanje. Kuhar je zanimanje koje često vidite i na televiziji, 

postoje emisijei vezane uz to. Tako smo angažirali gospodina Barbieria da vidi ima li 

mogućnost kako bismo napravili visoku ili višu školu kulinarstva u Makarskoj jer to je ono 

što je ključ uspjeha jednog restorana, jednog hotela. Mislimo da bi se tu trebao aktivirati 

Odbor za gospodarstvo kojeg mi imamo pa da oni malo odrede te smjernice i donesu mjere 

koje će popraviti tu situaciju.  

 

 

Nikša Gojak postavlja pitanja:  

1. Gradonačelniče, zamjenici, pročelnici i ostali, zašto ignorirate nas vijećnike kroz pitanja? 

Zašto su odgovori samo dani tek tako da se daju? Zašto po njima ništa ne radite? Godinama 

ponavljamo ista pitanja, odgovori su takvi kakvi su. Čak i ovi pisani odgovori su tek tako da 

se ispuni forma. Evo npr. ja sam pitao za vlasništvo nekretnina u Velikom Brdu pa mi između 

ostaloga dvije stranice teksta što ništa ne govore, pa ispada da nijedna ta čestica nije u 

vlasništvu Grada, rečeno mi je između ostaloga da je stara škola dana na upravljanje udruzi 

Uzor. Stara škola nema ni krova, ni vrata, ni prozora, to je zidina, znači taj koji je pisao nema 

pojma o čemu govori. To su pitanja tek tako da se odgovori. Većina mojih pitanja nisu moja 

pitanja nego su to pitanja koja su me zamolili da postavim moji sugrađani, a najčešće su bila 

vezana za Veliko Brdo. Pa ću ponovit pitanje: Gospodine gradonačelniče, namjeravate li u 

ovom mandatu raspisati izbore za mjesne odbore, odnosno za Mjesni odbor Velikog Brda? Ja 

vas molim da to učinite.  

2. Ponavljam još jedno pitanje vezano za Veliko Brdo: Gospodine gradonačelniče, molim vas 

ulicu, put ili kako je već nazvati, ako smatrate da je Veliko Brdo sastavni dio Makarske, onda 

je ta ulica od centra mista, od crkve, od doma istočno, desno prema Gojacima, gradska ulica. 

Ja vas molim da nešto poduzmete, da tu ulicu sredite. Ne treba nam ni rasvjeta, ni mramor, ni 

nogostup, već tek toliko da netko ne pogine. Netko će poginuti, odronit će se put, ako Bog da 

da tada ne bude nikoga od pješaka i auta na njemu. Ako to ne namjeravate, ne trebamo dvije 

trake, kao što je zamjenik Novak inzistirao da će nam to učiniti da će biti dvije trake ako mi 

damo zemlju. Zašto bi netko dao svoju zemlju besplatno za dvije trake kad nam je dovoljna 



samo jedna kolna traka, ali podzide i gomile se trebaju učvrstiti. Ako to ne namjeravate, 

molim vas da nam to kažete pa ćemo se mi mještani organizirati sami i nešto ćemo po tom 

pitanju morati napraviti.  

3. Podsjećam i na pitanje vezano za autobusnu liniju Veliko Brdo – Konzum za koju ovaj 

Grad izdvaja značajna sredstva. Već je dvije godine prošlo od mog vijećničkog pitanja, a da 

se ništa po tom pitanju nije učinilo. Nitko od nas prisutnih, a ni građana ne zna kad taj autobus 

ide, kad dolazi, gdje staje, odakle ide i gdje pristaje. Krenuo je i ove godine, nešto rjeđe nego 

lani, sredstva su ogromna jer ta linija vozi prazna. Građani ne znaju kad ta linija ide, gdje 

vozi. S tim bi se rasteretio i parking itd.  

4. Javnost osim pisane riječi, koja je prenesena kako tako, isključena je s naših sjednica. Bilo 

je na TV-a Jadran, televizija prenosi sjednice i Kaštela i Trogira i mjesta u regiji. Ima li ili 

nema televizija interesa ili imaju zabrane, zašto TV Jadran koja je donedavno prenosila i naše 

sjednice to više ne radi? Ukinuli smo RMR, Jadran nas ne prenosi. Zašto se ova Gradska vlast 

boji javnosti?  

5. Ponavljam pitanje i molim vas u ime svih sportaša Grada Makarske učinite nešto, spasite 

sport u Makarskoj jer sport u Makarskoj visi na tankoj niti. Jedna od vrjednijih stvari, po 

mojoj procjeni u Gradu Makarskoj, koja se održala, koja živi je sport i sportaši ovoga grada. 

Vi ste, gospodine gradonačelniče, vidjet ćemo i kroz proračun, taj sport totalno zanemarili, 

apsolutno vam je nebitan. To me pogotovo čudi jer ste vi predsjednik jedne sportske udruge, 

odnosno nogometnog kluba Zmaj i dugogodišnji sportski radnik, bili ste predsjednik i rugby 

kluba. Da vam toliko nije bitan sport u ovom gradu, to ne mogu shvatiti. Molim vas još 

jednom učinite nešto, spasite sport i sportaše ovoga grada.  

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek je odgovorio na postavljena pitanja:  

1. Mislim da ne ignoriramo vijećnike, dosad nemamo ni jednu takvu primjedbu osim vas. Što 

se tiče odgovora o staroj školi, ono je bila stara škola, ta zgrada i očigledno je nastala zabuna. 

Stara škola je ona kuća bez krova, ja ne znam je li odgovoreno tko je vlasnik, ali zna se da je 

vlasnik Grad Makarska i da je zemlja ispod škole u vlasništvu Grada Makarske, a okolo je 

zemlja u vlasništvu crkve. Ako je nastao tu nesporazum, na što se mislilo što je stara škola, mi 

se ispričavamo, dobit ćete preciznije. Mislim da je odgovor bio korektan.  

2. Ulica prema Gojacima, ako se ne može dogovoriti da se naprave dvije trake, ako vama 

odgovora jedna traka, mi ćemo početi radit s jednom trakom. Ipak mislim da bi bilo pametno 

dvije, ali eto vi ste procijenili da je to dovoljno pa ćemo ići tako, ali mislimo da bi svi dobili 

kada bi dali metar zemlje za tu drugu traku, metar s jedne , metar s druge strane. Netko je 

vlasnik s jedne, netko s druge, znači daju po metar.  

3. Napravljeno je nešto po tom pitanju, a to je da smo ukinuli liniju. Ide redovna linija za 

osnovnoškolce i srednjoškolce i mogu je koristiti i ostali građani, ali onu smo ukinuli jer nije 

funkcionirala.  

4. TV Jadran vjerojatno ne prenosi, došao je prvih par sjednica, očigledno im se ne isplati jer 

im je trošak veći. Ostala gradska vijeća su im blizu pa idu prenositi te sjednice, očigledno im 

se ne isplati doći do Makarske. Mi im ne smetamo da dođu, prenose, može prenositi i RMR, 

što se nas tiče, ali mi ne želimo niti možemo platiti da nas se prenosi.  

5. Mislim da to nije istina, da to ne stoji, da će to pokazati i ovaj proračun, da nikad nije u 

zadnjih tri godine koliko je uloženo u sport, nije uloženo ni u jednom gradu sličnom, nigdje u 

našem okruženju. To što kasnimo s isplatama financijskih sredstava, evo već je sada 320.000 

kuna uplaćeno u zadnjih 15 dana. Mislimo da se brinemo o sportu. Ja sam direktno zadužen 

za to i pratim sport i volim sport i pokušavam napraviti što više mogu u tom sportu, tako da 

mislimo da sada uvjete koje imju naši sportaši, u odnosu na one koji su imali prije 5 godine, 

ne možete usporediti. Nadam se da ako se proračun stabilizira, odnosno ako one aktivnosti 

koje planiramo uspijemo provesti, da će sportaši dobiti kompletan iznos koji je planiran u 

proračunu. Ako ne uspijemo, bit će dijelom zakinuti, ali će se uvijek gledati da se ne 



kompromitira njihovo natjecanje. To što bi neki željeli da Grad financira i njihove turnire i 

zarade, to nećemo. Grad neće financirati takve stvari, mi tu imamo najviše problema. Oni koji 

najviše zarađuju u sportu, najglasniji su u tome da sport u gradu ne funkcionira.  

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća postavio je pitanje gđe. Maje Milete:  

1. Znam da zbog teške financijske situacije Proračunom za 2010. nije predviđena isplata 

božićnica i uskrsnica, no držim da makarski umirovljenici ipak zaslužuju da im se uoči Božića 

isplati bilokakav vid pomoći o čemu bi se trebalo povesti računa prilikom skorog izglasavanja 

rebalansa. Stoga molim da se po ovom pitanju izjasne predstavnici svih političkih stranaka 

koje participiraju u Gradskom vijeću.  

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek je odgovorio na postavljeno pitanje:  

1. Ja mogu odgovoriti ono što sam već odgovorio, Proračun ne može podnijeti takvu stavku i 

mi ne planiramo takvo nešto.  

Nakon aktualnog sata, a u skladu s člankom 69. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada 

Makarske, predsjednik Gradskog vijeća predložio je sljedeći:  

 

  

D n e v n i   r e d  

1. Verifikacija Zapisnika s 11. i 12. sjednice Gradskog vijeća održanih 1. i 7. srpnja 

2010. godine;  

2. Prijedlog Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Makarske za razdoblje siječanj- lipanj 

2010;  

3. Prijedlog Izvještća o izvršenju Proračuna Grada Makarske za razdoblje 01.01. – 30.06. 

2010. godine (polugodišnje izvješće);  

4. Izvješće o korištenju proračunske pričuve za razdoblje od 01.07.2010. do 31.07.2010. 

godine;  

5. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 

Makarske;  

6. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Ugostiteljsko-turističke zone 

Makarska – zapad 2“ u Makarskoj;  

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Makarska;  

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan razvoja plaže u Makarskoj;  

9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu;  

10. Prijedlog Odluke o razdoblju kalendarske godine u kojem se ne mogu graditi 

građevine, odnosno izvoditi radovi; 

11. Prijedlog Odluke o kriterijima za ustupanje bez naknade / s naknadom prava 

vlasništva na dijelovima zemljišta od kojih će se formirati građevne čestice nužne za 

redovitu uporabu postojećih zgrada bivšeg društvenog stanovanja;  

12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zasnivanje zakupa poslovnog prostora u 

vlasništvu Grada Makarske izravnom pogodbom (Hrvatska stranka umirovljenika);  

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zasnivanje zakupa poslovnog prostora u 

vlasništvu Grada Makarske izravnom pogodbom (Varteks trgovina d.o.o.);  

14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Makarske za potpis 

Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću Vodovod, za opskrbu 

pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Makarska, Obala kralja 



Tomislava 16/I (pročišćeni tekst od 20. travnja 2010. godine).  

 

 

U raspravi o dnevnom redu sudjelovao je potpredsjednik Gradskog vijeća Miroslav Družianić 

u ime kluba vijećnika SDP-a i HNS-a koji je predložio da se točka 12 povuče s dnevnog reda 

jer se Hrvatska stranka umirovljenika ne slaže s tim poslovnim prostorom koji im se 

dodjeljuje.  

 

U raspravi o dnevnom redu također je sudjelovala vijećnica Jagoda Martić u ime kluba 

vijećnika SDP-a i HNS-a koja je predložila da se 8. točka povuče s dnevnog reda jer je to 

previše značajna tema koja iziskuje dužu raspravu.  

 

Gradonačelnik Marko Ožić Bebek je predložio da se ne odbacuje točka 8 dnevnog  

reda, već da se o njoj raspravlja pa da se kasnije vidi kakav će biti zaključak o njoj.  

 

Vijećnica Jagoda Martić je povukla svoj prijedlog za odbacivanje 8. točke dnevnog reda, već 

da se ona preimenuje u Rasprava o planu razvoja plaže u Makarskoj.  

 

Prijedlog da se 12. točka povuče s dnevnog reda te da se 8. točka preimenuje u: Rasprava o 

planu razvoja plaže u Makarskoj jednoglasno je prihvaćen.  

 

 

Jednoglasno je prihvaćen dnevni reda kako slijedi:  

 

 

1. Verifikacija Zapisnika s 11. i 12. sjednice Gradskog vijeća održanih 1. i 7. srpnja 

2010. godine;  

2. Prijedlog Izvješća o radu gradonačelnika Grada Makarske za razdoblje siječanj- lipanj 

2010;  

3. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Makarske za razdoblje 01.01. – 

30.06. 2010. godine (polugodišnji izvještaj),  

4. Izvješće o korištenju proračunske pričuve za razdoblje od 01.07.2010. do 31.07.2010. 

godine;  

5. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 

Makarske;  

6. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Ugostiteljsko-turističke zone 

Makarska – zapad 2“ u Makarskoj;  

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Makarska;  

8. Rasprava o planu razvoja plaže u Makarskoj;  

9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu;  

10. Prijedlog Odluke o razdoblju kalendarske godine u kojem se ne mogu graditi 

građevine, odnosno izvoditi radovi;  

11. Prijedlog Odluke o kriterijima za ustupanje bez naknade / s naknadom prava 

vlasništva na dijelovima zemljišta od kojih će se formirati građevne čestice nužne za 

redovitu uporabu postojećih zgrada bivšeg društvenog stanovanja.  

12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zasnivanje zakupa poslovnog prostora u 

vlasništvu Grada Makarske izravnom pogodbom (Varteks trgovina d.o.o.)  



13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Makarske za potpis 

Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću Vodovod, za opskrbu 

pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Makarska, Obala kralja 

Tomislava 16/I (pročišćeni tekst od 20. travnja 2010. godine).  

 

1. Verifikacija Zapisnika s 11. i 12. sjednice Gradskog vijeća održanih 1. i 7. srpnja 

2010. godine  

U raspravi su sudjelovali vijećnica Jagoda Martić, predstojnica Ureda gradonačelnika Lara 

Rakušić Ivanković i gradonačelnik Marko Ožić Bebek. Zapisnici s 11. i 12. sjednice 

Gradskog vijeća održanih 1. i 7. srpnja 2010. godine jednoglasno su prihvaćeni.  

 

 

2. Prijedlog Izvješća o radu gradonačelnika Grada Makarske za razdoblje siječanj- 

lipanj 2010  
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Marko Ožić Bebek kao izvjestitelj ove točke 

dnevnog reda. U raspravi su sudjelovali potpredsjednik Gradskog vijeća Miroslav Družianić, 

u ime kluba vijećnika SDP-a i HNS-a, gradonačelnik Marko Ožić Bebek, vijećnik Zvonimir 

Galić, vijećnica Lori Veličković, vijećnik Nikša Gojak, vijećnik Stipe Bartulović i vijećnica 

Jagoda Martić.  

 

Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Makarske za razdoblje siječanj- lipanj 2010 prihvaćeno 

je s 10 glasova ZA, 1 PROTIV i 4 suzdržana.  

 

 

3. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Makarske za razdoblje 01.01. – 

30.06. 2010. godine (polugodišnji izvještaj)  
Predsjednik Odbora za financije i proračun Joško Lelas pročitao je Zapisnik sa sjednice 

Odbora održane 20. rujna 2010. kojim prihvaća Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada 

Makarske za razdoblje 01.01. – 30.06. 2010. godine (polugodišnji izvještaj). Također je u ime 

Odbora za financije i proračun s 3 glasa ZA predložio Gradskom vijeću prihvaćanje Izvješća 

o izvršenju Proračuna Grada Makarske za razdoblje 01.01. – 30.06. 2010. godine 

(polugodišnje izvješće). U raspravi su sudjelovali vijećnica Jagoda Martić u ime kluba 

vijećnika SDP-a i HNS-a i gradonačelnik Marko Ožić Bebek.  

 

Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Makarske za razdoblje 01.01. – 30.06. 2010. godine 

(polugodišnji izvještaj) prihvaćeno je sa 10 glasova ZA i 5 PROTIV.  

 

 

4. Izvješće o korištenju proračunske pričuve za razdoblje od 01.07.2010. do 31.07.2010. 

godine  

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

izvjestiteljica ove točke dnevnog reda.  

 

Izvješće o korištenju proračunske pričuve za razdoblje od 01.07.2010. do 31.07.2010. godine 

prihvaćeno je s 11 glasova ZA i 4 suzdržana.  

 



 

5. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 

Makarske  
Uvodno obrazloženje dao je Tonći Vuković, v.d. pročelnika Odjela za gospodarenje 

prostorom, kao izvjestitelj ove točke dnevnog reda. U raspravi su sudjelovali vijećnica Lori 

Veličković u ime kluba vijećnika SDP-a i HNS-a, gradonačelnik Marko Ožić Bebek i v.d. 

pročelnika Tonći Vuković.  

 

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske jednoglasno je 

prihvaćena.  

 

 

 

6. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Ugostiteljsko-turističke zone 

Makarska – zapad 2“ u Makarskoj  
Uvodno obrazloženje dao je Tonći Vuković, v.d. pročelnika Odjela za gospodarenje 

prostorom, kao izvjestitelj ove točke dnevnog reda. U raspravi su sudjelovali vijećnica Jagoda 

Martić u ime kluba vijećnika SDP-a i HNS-a, vijećnica Lori Veličković u ime kluba vijećnika 

SDP-a i HNS-a i gradonačelnik Marko Ožić Bebek.  

 

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Ugostiteljsko-turističke zone Makarska – 

zapad 2“ u Makarskoj jednoglasno je prihvaćena.  

 

 

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Makarska  
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Stjepan Eljuga pročitao je Izvješće Odbora koji se 

sastao dana 30. kolovoza 2010. godine i razmatrao prijave kandidata za raspisani natječaj za 

imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja Makarska. Odbor za izbor i imenovanja predložio je 

Gradskom vijeću da se Marinko Tomasović, dipl. povjesničar umjetnosti i arheolog, viši 

kustos, imenuje za ravnatelja Gradskog muzeja Makarska na rok od 4 godine.  

U raspravi su sudjelovali vijećnik Nikša Gojak, potpredsjednik Gradskog vijeća Gloryan 

Grabner, gradonačelnik Marko Ožić Bebek, vijećnik Stjepan Eljuga, vijećnica Anita Pervan, 

vijećnica Jagoda Martić, vijećnik Jure Brkan i vijećnica Lori Veličković.  

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Gloryan Grabner podnio je AMANDMAN: da Gradsko 

vijeće donese Zaključak da se raspiše natječaj za upražnjeno radno mjesto u Gradskom 

muzeju sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Gradskog muzeja u roku 15 dana.  

 

Navedeni amandman prihvaćen je od strane predlagača.  

 

Gradsko vijeće je sa 13 glasova ZA, 1 PROTIV i 1 suzdržani prihvatilo prijedlog Odbora za 

izbor i imenovanja da se Marinko Tomasović, dipl. povjesničar umjetnosti i arheolog, viši 

kustos, imenuje za ravnatelja Gradskog muzeja Makarska na rok od 4 godine.  

 

 

8. Rasprava o planu razvoja plaže u Makarskoj  
Uvodno obrazloženje dao je Davor Glavina, direktor Turističke zajednice Grada Makarske, 



kao izvjestitelj ove točke dnevnog reda. U raspravi su sudjelovali vijećnik Stjepan Eljuga, 

vijećnica Jagoda Martić, gradonačelnik Marko Ožić Bebek, vijećnik Zvonimir Galić, vijećnik 

Jure Brkan, vijećnik Nikša Gojak, potpredsjednik Gradskog vijeća Gloryan Grabner, vijećnica 

Anita Pervan, vijećnica Lori Veličković, vijećnik Joško Lelas i predsjednik Gradskog vijeća 

Damir Mendeš.  

 

 

9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu  
Uvodno obrazloženje dao je Tonći Vuković, v.d. pročelnika Odjela za gospodarenje 

prostorom, kao izvjestitelj ove točke dnevnog reda. U raspravi su sudjelovali vijećnica Jagoda 

Martić u ime kluba vijećnika SDP-a i HNS-a, potpredsjednik Gradskog vijeća Gloryan 

Grabner, vijećnik Nikša Gojak, predsjednik Gradskog vijeća Damir Mendeš i vijećnik Stjepan 

Eljuga.  

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Gloryan Grabner uložio je 2 AMANDMANA:  

AMANDMAN 1: Članak 158. mijenja se i glasi:  

„Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u 

pravnoj osobi za prekršaj iz članka 157. ove Odluke.“  

 

AMANDMAN 2: Članak 159. mijenja se i glasi:  

„Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz članka 

157. ove Odluke fizička osoba.  

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz članka 

157. ove Odluke fizička osoba – obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja 

počini prekršaj u vezi sa obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.“  

 

Nakon rasprave o amandmanima potpredsjednik Gradskog vijeća je povukao navedene 

amandmane.  

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu jednoglasno je prihvaćena.  

 

 

10. Prijedlog Odluke o razdoblju kalendarske godine u kojem se ne mogu graditi 

građevine, odnosno izvoditi radovi  

Uvodno obrazloženje dao je Tonći Vuković, v.d. pročelnika Odjela za gospodarenje 

prostorom, kao izvjestitelj ove točke dnevnog reda. U raspravi su sudjelovali vijećnik Joško 

Lelas i vijećnik Stjepan Eljuga.  

Vijećnik Stjepan Eljuga uložio je prijedlog da cijeli Grad Makarska bude jedna zona, a ne tri 

kako je navedeno u odluci. Predlagatelj je djelomično prihvatio taj prijedlog na način da 

postoje dvije zone. Jedna je ispod magistralne ceste, a druga iznad.  

 

Odluka o razdoblju kalendarske godine u kojem se ne mogu graditi građevine, odnosno 

izvoditi radovi prihvaćena je sa 14 glasova ZA i 1 PROTIV.  

 

 

11. Prijedlog Odluke o kriterijima za ustupanje bez naknade / s naknadom prava 

vlasništva na dijelovima zemljišta od kojih će se formirati građevne čestice nužne za 



redovitu uporabu postojećih zgrada bivšeg društvenog stanovanja  
Uvodno obrazloženje dao je Tonći Vuković, v.d. pročelnika Odjela za gospodarenje 

prostorom, kao izvjestitelj ove točke dnevnog reda. Vezano za ovu točku dnevnog reda 

sjednici su nazočili zainteresirani stanari, kao i njihov punomoćnik odvjetnik Nevio Sanader 

koji je tražio da se po ovoj točki obrati Vijeću o čemu se glasovalo i navedeni zahtjev 

jednoglasno je prihvaćen. U raspravi su sudjelovali odvjetnik Nevio Sanader, vijećnica Lori 

Veličković u ime kluba vijećnika SDP-a i HNS-a, vijećnik Joško Lelas, potpredsjednik 

Gradskog vijeća Gloryan Grabner i vijećnik Ivan Pandžić.  

 

Nakon rasprave Tonći Vuković, v.d. pročelnika Odjela za gospodarenje prostorom, u ime 

predlagača iznio je dvije izmjene koje su uvrštene u Odluku.  

 

Odluka o kriterijima za ustupanje bez naknade / s naknadom prava vlasništva na dijelovima 

zemljišta od kojih će se formirati građevne čestice nužne za redovitu uporabu postojećih 

zgrada bivšeg društvenog stanovanja jednoglasno je prihvaćena.  

 

 

12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zasnivanje zakupa poslovnog prostora u 

vlasništvu Grada Makarske izravnom pogodbom (Varteks trgovina d.o.o.)  

Uvodno obrazloženje dao je Tonći Vuković, v.d. pročelnika Odjela za gospodarenje 

prostorom, kao izvjestitelj ove točke dnevnog reda. U raspravi su sudjelovali vijećnik Nikša 

Gojak i gradonačelnik Marko Ožić Bebek.  

Vijećnik Nikša Gojak želio je da uđe u zapisnik: Ja u ime kluba vijećnika želim naglasiti da 

imamo ogradu, da ne bi sutra ovaj čin proizveo novo parničenje prema Gradu i da Grad na 

osnovu toga može izgubiti. Imam dobru vjeru da je Grad stvorio pretpostavke i podloge da je 

taj prostor, koji je jednom bio sporan, sada čist i da se može s njim dalje raspolagati.  

Gradonačelnik je odgovorio: Nitko ne može jamčiti da on neće tužiti, on može tužit, ali neće 

dobiti.  

 

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

Makarske izravnom pogodbom (Varteks trgovina d.o.o.) jednoglasno je prihvaćena.  

 

 

13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Makarske za 

potpis Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću Vodovod, za opskrbu 

pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Makarska, Obala kralja 

Tomislava 16/I (pročišćeni tekst od 20. travnja 2010. godine)  
Uvodno obrazloženje dala je Lara Rakušić Ivanković, predstojnica Ureda gradonačelnika, kao 

izvjestiteljica ove točke dnevnog reda. U raspravi su sudjelovali potpredsjednik Gradskog 

vijeća Gloryan Grabner i gradonačelnik Marko Ožić Bebek.  

 

Zaključak o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Makarske za potpis Društvenog 

ugovora društva s ograničenom odgovornošću Vodovod, za opskrbu pitkom vodom, odvodnju 

i pročišćavanje otpadnih voda, Makarska, Obala kralja Tomislava 16/I (pročišćeni tekst od 20. 

travnja 2010. godine) prihvaćena je s 14 glasova ZA i 1 PROTIV.  

 

 

Sjednica je završila u 18,30 sati.  



 

 

 

Zapisnik vodila stručna suradnica za pripremu sjednica Gradskog vijeća  

Ivana Montana , dipl.iur.  

 

 

 

Tajnica Gradskog vijeća  

Lara Rakušić Ivanković, dipl. iur. 

  

Predsjednik  

Gradskog vijeća  

mr.sc. Damir Mendeš, dr.med.  

 


