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Makarska, 11. veljače 2008.

Na temelju članka 16.,Il. i 18. Zakona o komu-

nalnom gospodarstvu ("Narodne novine", br.
Ż6103;82104;110/04-Uredba i I78l04), čl' 3.
stavka I. i 2. Zakona o državnim službenicima i
namještenicima (''Narodne novine", br. 27 l0l...),
članka 12. Pravilnika o unutamjem redu gradske

- kontinuirano pratiti pozitivne propise svoje
struke i stalno se usavršavati;
- čuvati poslovnu tajnu;
- službenom iskaznicom potvrditi identitet pred
prekršiteljem.

uprave Grada Makarske (''Glasnik

III.

Gľada
poglavarstvo
Grada
Ż106),
Gľadsko
Makaĺske'', br.

U provođenju nadzora komunalni redar ovlašten
je
Makaĺske na Ż2. sjednici odrŽanoj 11. prosinca
2007. godine, donijelo je
- rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama
radnje u svrhu održavanja reda;
PRAVILNIK
- ízncati mandatne kazne;
o ľadu odsjeka za komunalno redaľstvo
- izdavati prekĺšajnenďoge;
Gľada Makarske
- predložiti pokĺetanje prekĺšajnog postupka;
- zatrażiti pomoć i asistenciju policije u slučaju
ovim se Pravilnikom utvrduje način rada i
spriječenosti obavljanja poslova iz svoje
ustrojstva odsjeka za komunalno redaľstvo Grada
nadležnosti.
Makarske.
I.

Odsjek za komunalno redarstvo (u daljnjem tekstu: Odsjek) ustrojen je kao posebna jedinica u
Odjelu za stambeno-komunalnu djelatnost gradske
uprave Grada Makarske (u daljnjem tekstu: Odjel).
odsjek obavlja poslove neposrednog izvršenja
nadzora nad primjenom zakona i propisa te odluka
Gradskog vijeća i Gradskog poglavaľstva.
Poslove iz djelokruga Odsjeka obavljaju voditelj
Odsjeka i komunalni redari.
tr.

Komunalni redari ovlaštene Su službene osobe.
U svome su radu obvezni:
- povjerene poslove obavljati savjesno, stručno i
u predviđenom roku;

- svojim
ske;

ponašanjem štititi ugled Grada Makar-

ry.
Komunalni redaľi dužni su:

- savjesno

i

odgovomo obavljati poslove iz

nadležnosti odsjeka za komunalno redarstvo;
- izvĺšavati naloge voditelja odsjeka i pridržavati se njegovih uputa;
- izvršavati poslove po nalogu gradonačelnika,
zamjenika gradonačelnika i pročelnika odjela
za stambeno-komunalnu djelatnost;
- tijekom radnog vremena kontroliĺati stanje na
prostoru Grada Makarske iz svoje nadležnosti,
te na Sve uočene nepravilnosti odmah reagiĺati
u skladu s pľopisima;
- čuvati povjerena sredstva zarad.

V.

Ukoliko komunalni redar smatra

da je nalog

vo-

ditelja Odsjeka nezakonit, suprotan pravilima

Ponedjeljak,

ll.
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veljače 2008.

- viših godina / semestara ostďih godina studija
koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili prosjek od najmanje 3,50.

Članat ł.
Lista prvenstva Za ostvarivanja prava na kĺedit
sastavlja se na temelju članka 3. i to na osnovu
visine prosječne ocjene u prethodnoj školskoj /
akademskoj godini.
Čtanat s.
Grad Makarska će prema Listi pvrenstva izvršiti
odabiĺ studenata koji ispunjavaju kriterije i uvjete
natječaja, te predložiti banci sklapanje Ugovora o
kreditiĺanju studenata.
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Članat to'
Korisnik kredita za kojeg je Gľad Makarska
preuzeo dio ili cijeli iznos kredita, po završetku
studija, a na zahtjev i po ukazanoj potrebi Grada
obvezan je raditi u svom zanimanju na području
Grada Makarske u trajanju najmanje onoliko koliko
je trajalo kĺeditiĺanje.
Čtanat tt.

ovaj Zaključak stupa na

donošenja, a objaviti će se
Makarske".

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Marko ožićBebek, dr. med., v.r.
:

Broj kľedita za studente odredit će Gradsko poglavarstvo Grada Makarske po okončanju natječaja.

Čtanat z.

Kredit se dodjeljuje za akadęmsku godinu
2007 'lŻ008. u iznosu od 800,00 kuna mjesečno.

Čunat s.

Na temelju članka 19. Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva Grada Makaľske (''Glasnik Grada Makarske", br. 07106), Gradsko poglavarstvo
Grada Makarske na29. sjednici održanoj 1. veljače
2008. godine, donijelo je

Grad Makarska će preuzeti kĺeditne obveze:

za

studente

koji u

ODLUKU

o osnivanju Vijeća za komunalnu

akademskoj godini

pľevenciju Grada Makarske

2007.12008. upišu posljednju godinu / semes-

i

isti okončaju do kĺaja tekuće
kďendaĺske godine i
tar studija

b)

za

studente

koji u

snagu danom

''Glasniku Grada

Klasa: 0ŻI-0U08-0ln27
Makarska, 1. veljače 2008. g.

Čunat o.

a)

u

akademskoj godini

2008'lŻ009. upišu višu godinu studija i to:

1. plaćanje interkalarne kamate Za sve studente korisnike kredita;

Ż. plać'anje redovne kamate ako student
korisnik kredita na kraju tekuće akademske godine ostvari prosjek ocjena od 3,50
do 3,99;

3. plaćanje polovine ukupnog iznosa kredita
i cijele redovne kamate ako student korisnik kľedita u tekućoj akademskoj godini
ostvari prosjek ocjena od 4,00 do 4,49;

4. otplatom ukupnog iznosa kredita i cijele
redovne kamate ako student korisnik
kredita u tekućoj akademskoj godini ostvari prosjek ocjena 4,50 i više'

Ču.'aL g.
Svi studenti korisnici kĺedita koji ne udovoljavaju kĺiterijima iz članka 8. vraćaju kĺedit u
cijelosti prema uvjetima banke.

Čtanat< t.

ovom odlukom osniva se Vijeće za komunalnu

prevenciju Grada Makarske, imenuju se članovi VĹ

jeća, određujese cilj i načelni sadržaj progĺama rada
te način osiguranja osnovnih uvjeta zarad Vijeća.

Čtanat z.

U Vijeće za komunďnu prevenciju iz članka 1.
ove Odluke imenuju se:
1.

Marko ožićBebek, gradonačelnik, predsjednik

Ż.Ivan lvanda, zamjenik

gradonačelnika,

dopredsjednik
3.

Stipe Žigo, predstavnik Policijske uprave

Makarska, član
4' don Pavao Banić, župnik Župe sv. Marka,
član

don Damiĺ Vuletić, župnik Župe Kĺďjica
Mira, član
6' Ružica Tafra, predsjednica općinskog suda
5.

u Makarskoj, član
7.

Biljana Puharić, općinsko državno odvjetništvo, član
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struke, ili izvršenjem moŽe izazvati veću štetu,
ovlašten je voditelju odsjeka uputiti pisanu primjedbu, te je dužan o tome u pisanom obliku izvĹ
jestiti pľočelnika odjela i gradonačelnika.
Ponovljenim pisanim nalogom voditelja dužan
je izvršiti naloženo, te je u tom slučaju oslobođen
odgovomosti za evenfualne štetne posljedice toga
izvršenja.

vI.
Komunalni redar dužan je službu vršiti u
službenoj odori, čiji se izgled utvľđujeposebnim
pravilnikom.

x.
Stupanjem na Snagu ovog Pľavilnika prestaje
vrijediti Pĺavilnik o radu komunalnog redarstva
Grada Makaľske (''Glasnik Grada Makarske'', br.
01.196).

XI.

ovaj Pravilnik stupa na Snagu danom donošenja
i objaviti će se u službenom ''Glasniku Grada
Makaĺske''.
L 107 -0 I I 6484
Makarska, 11. prosinca Żoo7. g'

Klasa: 021 -0

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:
Maľko ožić Bebek, dr. med., v.r.

vII.
Voditelj odsjeka za komunďno redarstvo obavlja sljedeće poslove:

- rukovodi radom Odsjeka;
- predlaže Gradskom poglavarstvu godišnji plan
rada Odsjeka;

- izdaje naloge i upute za rad

komunalnim

redarima;

- organizira i koordinira radom Odsjeka;
- prati izmjene zakona i pľopisa iz nadležnosti
Odsjeka, te predlaže izmjene i dopune odluka
-

i propisa;
izrađujeizvjeść,aza potrebe Gradskog vijeća i
Gradskog poglavarstva;
obavlja poslove po nalogu Gradskog poglavarstva, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i pročelnika odjela;
vodi upravne postupke i donosi rješenja;
daje upute komunalnim redarima u upravnim
postupcima;

- vrši preraspodjelu radnog vremena komunalnih redara;

- podnosi pisano izvješće gradonače|niku o
svim oblicima povreda službene dužnosti od
strane komunalnih redara;
- poduzima mjere zaštite na temelju prijave
komunalnih redara o prijeĘi ili drugim oblicĹ
ma ugrožavanja i ometanja njihove službe.

vuL
Voditelj Odsjeka odgovoran je za vlastiti radiza
rad komunalnih redara, bez obzlĺa na njihovu osob-

nu odgovomost.

D(.

Djelatnici odsjeka duŽni su po potrebi raditi i
izvan radnog vremena, te subotom, nedjeljom i
blagdanom.

Ponedjeljak, 1l. veljačę 2008

Na temelju članka 42. Poslovnika o

radu

Gradskog poglavarstva Grada Makaľske (''Glasnik
Grada Makarske", br. 7106), Gradsko poglavarstvo
Grada Makaĺske naŻ9' sjednici održanoj 1. veljače
2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

kriterijima i uvjetima kreditiranja
studenata s podľučjaGrada Makarske
o

za akademsku godinu 2007.ĺ2008.
Čunat< t.

ovim Zaključkom utvrđujuse kĺiteriji i uvjeti
po kojima će Grad Makarska u suľadnji s poslovnom bankom kreditiĺati studente s područja Grada
Makarske u akademskoj godini 2N7.12008.
Članat z.
Grad Makarska raspisat će natječaj za osfvarivanje prava na kĺedit studenata s područja Grada
Makarske, po kojem pravo sudjelovanja imaju studenti koji su državljani Republike Hrvatske te
imaju prebivďište na području Grada Makarske
najmanje 5 godina prije podnošenja zahtjeva'
Čtanat< g.

osnovni kÍiterij za stjecanje prava na kĺedit ostvaĺuju studenti:
- koji ne primaju drugu novčanu potporu po
osnovi školovanja, što dokazuje izjavom ovjerenom od strane javnog bilježnika;
- koji nisu apsolventi i redovno upisuju sve godine / semestre studija;
- prve godine koji su sve četiľigodine srednjoškolskog obrazovanja završili izvrsnim uspjehom;

GLASNIK
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8. Ivo Raos, ravnatelj Centra za socijalnu skľb,

član
9.

10. Darko Granić, voditelj Hitne pomoći, član
11.

Željko Bagarić, diĺektor Makarskog komunďca, član

12.

Nikola Andačić, ravnatelj osnovne škole
Stjepana lvičevića, član

13.

Mitica Ujević, ravnateljica osnovne škole
oca Petra Perice, član

14.

Slavko Gudelj, ravnatelj Srednje škole fra
Andrije KačićaMiošića, član
16. Siniša Mračević,predstavnik Komunalnog
15.

redarswa, član.

1.

veliačę 2008

Čtanat< ł.

Vijeće za komunalnu prevenciju može samostalno prošiĺitisvoj sastav prema potrebama utvrđivanja i ostvaĺivanja svog programa.
Čtanaľs.

Administrativne, tehničke i stručne poslove za
Vijeće za komunalnu prevenciju obavljat će odjel
za društvene djelatnosti Grada Makarske.

Jerko Boban, ravnatelj Srednje strukovne
škole u Makaľskoj, član

1

nja te sprječavanje i uklanjanje negativnih pojavnosti u Gradu Makarskoj.

Tonći Lalić, diľektor Tuństičke zajednice
Makarska, član

Ponedjeljak,

ČlanaL o.

ova odluka Stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u službenom ''Glasniku Grada Makarske".

Klasa: 02I -0L l2008-o I l'7 Ż6
Makarska, 1. veljače 2008. g.

ČlanaL s'

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:
Marko ožić Bebek, dr. med., v.r.

Vijeća su očuvanje i

povećanje razlne
Zadaća
sigumosti u Makarskoj, povećanje kvďitete Življe-

SADRZAJ
Gradsko poglavaľstvo
1. Pravilnik o radu Odsjeka za komunalno redarstvo Grada Makarske
2. Zaključak o kriterijima i uvjetima kĺeditiĺanjastudenata s
područja Grada Makarske za akademsku godinu Ż007.lŻ0o8'
3. odluka o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Makarske '....'.
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IZDAVAČ: Grad Makaľska - Za izdayača odgovara urednica Lara Rakušić Ivanković, dipl. iur., Makarska, obala kralja Tomislava l
Tisak: Tiskara ''Franjo Kluz'' d.d. - omiš

