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Makarska, 18. travnja 2006.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama

(''Narodne novine'', broj76l96),te članka 86. stavak 2.
Zakona o osnovnom školstvu (''Narodne novine'', bľoj
59/90, Ż6193, 27 ĺ93, Ż9194, 7196, 59l0I i 76105) te
članka 91. Statuta Grada Makarske (''Službeni glasnik
Grada Makaľske'', bĄ 16/05) Gradsko vijeće Makarske
na 10. sjednici održanoj dana12. travnja 2006. godine,

donijelo je

ZAKLJUčAK

o davanju pľethodne suglasnosti na

I.

ovim Zaključkom daje se pľethodna suglasnost na
odluku o izmjeni i dopuni Statuta osnovne škole oca
Petra Perice Makarska; Klasa: 0|2-03\05-06-02; IJr.
broj: 2147

5 -03 105 -236.

II.

ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana nakon
objave u ''Službenom glasniku Grada Makarske''.

odluku

o izmjeni i dopuni Statuta osnovne škole

Klasa: 021 -OI 12006-01 /298313
Makarska, 12. travnja 2006. godine

Stjepan Ivičević Makaľska

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Miľoslav Družianić, pľof., v.ľ.

I.

ovim Zaključkom daje

- L

se prethodna suglasnost na

odluku o izmjeni i dopuni Statuĺa osnovne škole Sdepan
IvičevićMakarska; Klasa: oI2-03 l05 -OUL; IJr. broj:
2147 -15-03105-3.

II.

ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana nakon

objave u ''Službenom glasniku Grada Makarske''.

Klasa: 02l -0I 12006 -0l l3I08 lŻ
Makarska, 12. travnja 2006. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Miľoslav Dľužianĺć,pľof., v.ľ.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama

(''Naľodne novine'', broj76/96),te članka 86. stavak 2.
Zakona o osnovnom školstvu (''Narodne novine'', broj
59190, 26193, Ż7 /93, Ż9/94, 7196, 59/0I i 7610Đ
članka 91. Statuta Grada Makarske (''Službeni glasnik
Grada Makarske'', bĄ 16/05) Gradsko vijeće Makarske
na 10. sjednici odľžanoj dana12. travnja 2006. godine,

donijelo je

ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnostĺ na

odluku

o

ĺzmjeni

i dopuni Statuta osnovne glazbene škole Makarika
I.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama

(''Narodne novine'', broj76l96),te članka 86. stavak 2.
Zakona o osnovnom školstvu (''Narodne novine'', broj
59l90, 26193, 27 ĺ93, 29194, 7196, 59loI i 76105) te
članka 91. Statuta Grada Makarske (''Službeni glasnik
Grada Makaľske'', broj 16105) Gľadsko vijeće Makaľske
na 10. sjednici održanoj dana12. travnja 2006' godine'
donijelo je

GLASNIK
Gľada
MAKARSKE
IZDAVAČ: Grad Makarska - Zaizdavačaodgovara urednik dipl. iur' Drago Šimić,Makarska, obala kralja Tomislava
Tisak: Tiskara ''Franjo Kluz'' d.d. - omiš

ZAKLJUČAK

l

o davanju pľethodne suglasnostĺ na odluku
o ĺzmjeni i dopuni Statuta osnovne škole

oca Petra Peľice Makarska

ovim Zaključkom daje se prethodna suglasnost na
Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne glazbene
škole Makarska; Klasa: 06/01-05-003-0112; Broj:
185/05.

II.

ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana nakon

objave u ''Službenom glasniku Grada Makarske''.

Klasa: 02l -0Í lŻ006-0Il 3Ż34 2
Makarska, 12. travnja 2006. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOGVIJEĆA:

Mĺroslav Dľužianić,prof., v.ľ.

GLASNIK
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Utorak, 18. travnja 2006.

Utorak,

18. travnja

GLASNIK

2006

I.

Na temelju članka 91. Statuta Grada Makarske

(''Službeni glasnik Grada Makarske", broj 16/05)
Gradsko vijeće Makarske na 10. sjednici održanoj dana
12. travnja 2006. godine, donijeloje

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na izvješće o ľadu

Gradskog muzeja Makarska
za2004.lŻ005. godinu
I.

ovim Zaključkom daje se suglasnost na izvješće o
radu Gradsko g muzeja Makaĺska za 2004.l2ffi5. godinu.
II.

ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana nakon
objave u ''Službenom glasniku Grada Makarske''.
Klasa : 02I -u ĺŻ006-0Il 431
Makarska, 12. travnja 2006. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Mĺľoslav Dľužianić,pľof., v.r.

ovim Zaključkom daje se suglasnost na izvješće o
radu Gradskę knjižnice Makaĺska ,u26Ą.l2005. godinu.
II.

ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana nakon
objave u "SluŽbenom glasniku Grada Makarske''.
Klasa: 021 -0 I 12006-01 I 437 I 3
Makarska, 12.travnja 2006. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Miroslav Dľužianĺć,pľof., v.r.
Na temelju članka 91. Statuta Grada Makarske
(''Službeni glasnik Grada Makarske", broj 16/05)

Gradsko vijeće Makarske na 10. sjednici održanoj dana
12. travnja 2006. godine, donijelo je

Gradsko vijeće Makarske na 10. sjednici održanoj dana
IŻ. tĺavnja 2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na izvješće o radu

Gradske galeľije Antun Gojak
za2004.lŻ005. godinu
I.

ovim Zaključkom daje se suglasnost na izvješće o
radu Gradske galerije Antun Gojak za 2004.12005.
godinu.
II.

ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana nakon

objave u ''Službenom glasniku Grada Makarske''.

Klasa: oŻI -0l 12006-01 l 437 lŻ
Makarska, 12. travnja 2006. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKoG VIJEĆA:
Miľoslav Dľužĺanić,prof., v.r.

o davanju suglasnosti na izvješće o radu

Javne ustanove Gradski sportski centar
Makaľska za 2004,12005. godinu

ovim Zaključkom daje Se Suglasnost na izvješće o
ľadu Javne ustanove Gradski spoĺtski centar Makarska
zaŻ004.12005. godinu.

il.
ovaj Zaključak stupa na Snagu osmog dana nakon
objave u "Službenom glasniku Grada Makarske''.
Makarska, lŻ. travnja 2006. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Miľoslav Dľužianić,prof., v.ľ.

I.

ovim Zaključkom daje

se suglasnost na izvješće o

Gradsko vijeće Makarske na 10. sjednici odrŽanoj dana
12. travnja 2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na izvješće o ľadu

Gľadske knjižnĺceMakarska
za2004.lŻ005. godinu

Clanak 3.

o

vĺsĺnimjesečnih stipendija za uspješne studente
s podľučja Gľada Makarske i stipendija za
studente iz obitelji slabijeg imovinskog stanja
s područja Grada Makaľske
Clanak

objave u ''Službenom glasniku Grada Makarske''.

Klasa: 02I -0I 12006'-0l ĺ437 l 4
Makarska, 12. travnja 2006. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Miroslav Dľužianić,prof., v.ľ.

1.

ovim Zaključkom utvrđuje se visina stipendija za
uspješne studente s područja Grada Makarske i stipendija

za studente iz obitelji slabijeg imovinskog stanja s
područja Grada Makaľske u iznosu od 500,00 kn za
akademsku godinu 2005.lŻ006.

Članak2.
Sredstva za isplatu mjesečnih stipendija predviđena

su Proračunom Grada Makarske prema Programu
socijalne skĺbi i zdravstvene zaštite Grada Makarske
(''Službeni glasnik Grada Makarske'', broj 2OlO5).

Makarske na prijedlog "Makarskog komunalca" d.o.o.
Makaľska.

ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave
u ''Službenom glasniku Grada Makarske''.

Klasa:

021 -01 12006-01/988

Makarska, 8. ožujka 2006. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:
Siniša Sľzić, dipl. ing., v.ľ.
Na temelju članka 42. Poslovnika o radu Gradskog
poglavarstva Grada Makarske (''Službeni glasnik Grada

Makaľske'', broj 3l0Ż) Gradsko poglavarstvo Grada
Makarske, na 27. sjednici održanoj dana 28. ožujka
2006. godine, donijelo je

ZAKLJUCAK

o sufinanciranju boravka djece u vľtiću

Članak l.

Članak 3.

ovaj Zaključak stupa na Snagu danom objave

''Službenom glasniku Grada Makaľske''.

u

Klasa: oŻl -0I 12006-0 1/1 1 90
Makarska, 8. ožujka 2006. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:
Siniša Srzić, dipl. ing., v.ľ.

Odobrava se sufinanciranje cjelodnevnog boravka
u vrtiću djeci roditelja koji imaju dvoje ili više djece.
Sufinanciranje se vrši na slijedeći način:
- za drugo dijete koje

umanjuje se za25Vo,

boravi u vrtiću cijena progľama

- zatreć,e dijete koje boľavi u vrtiću cijena progľama
umanjuje se za 5OVo,

- za svako slijedeće dijete koje boravi u vrtiću

boravak je besplatan.

Na temelju članka 42. Poslovnika o ľadu Gradskog
poglavarstva Grada Makarske ("Službeni glasnik Grada
Makarske'', broj 3/02) i članka 2. stavka 2' odluke o

organizaciji i načinu naplate parkiranja (pročišćeni

tekst) (''Službeni glasnik Grada Makarske'', broj 11/05)
Gradsko poglavaľstvo Grada Makarske, na 24. sjeclnici
održanoj dana 8. ožujka 2006. godine, donijelo je

u.

ovaj Zaključak stupa na Snagu osmog dana nakon

Visinu naknade za uklanjanje naprava zazapriječavanje nepropisno parkiranih vozila, kao i visinu kazne
za parkiranje vozila za koje nije plaćena naknada za

ZAKLJUČAK

Grada Makarske, na 24. sjednici održanoj dana 8' ožujka
2006. godine, donijelo je

Gradsko vijeće Makarske na 10. sjednici održanoj dana
12. travnja 2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

Članak 2.

parkiranje utvrduje Gradsko poglavaľstvo Grada

Na temelju članka 91. Statuta Grada Makarske
(''Službeni glasnik Grada Makarske'', broj 16/05)

o davanju suglasnostĺ na izvješće o ľadu
Gradskog kina Makaľska za 2004.12005. godĺnu

Grada Makaľske u Svemu primjenjuje odredbe odluke
o organizaciji i naplati parkiranja - pročišćenitekst
(''Službeni glasnik Grada Makarske'', broj l1105).

Grada Makarske", broj 17105) Gradsko poglavarstvo

Klasa: 0ŻÍ -0 1 12006-0I l 496

radu Gradskog kina Makarska 2a2004.12005. godinu'

Na temelju članka 91. Statuta Grada Makaľske
("Službeni glasnik Grada Makarske'', broj 16/05)

imovinskog sĺanja s područja Grada Makarske (''Službeni
glasnik Grada Makarske'', broj 17105) i članka 3.
kavilnika o načinima i uvjetima stipendiranja uspješnih
studenata s područja Grada Makarske (''Službeni glasnik

ZAKLJUČAK

I.

Na temelju članka 91. Statuta Grada Makarske
(''Službeni glasnik Grada Makarske", broj 16/05)

Na temelju članka 42. Poslovnika o radu Gradskog
poglavarstva Grada Makarske (''Službeni glasnik Grada
Makarske'', broj3lo2), članka 3. Pľavilnika o načinima
i uvjetima stipendiranja srudenara iz obitelji slabijeg

Brot 3 - Strana27

ZAKLJUČAK

pľimjeni odluke o oľganizaciji i
naplati parkiľanja - pročišćenitekst
(''SluŽbeni glasnik Gľada Makaľske'', broj 11/05)
o

Članak 1.
Obvezuje se "Makarski komunalac" d.o.o. Makarska
da prilikom organizac|je i naplate paľkiranja na podľučju

Članak 2.

ovaj Zaključak stupa na Snagu danom objave
''Službenom glasniku Grada Makarske".

u

Klasa: OZI -01 106-01 I 1390
Makarska, 6. travnja 2006. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:
Siniša Sľzić, dipl. ing., v.r.

Na temelju članka 42. Poslovnika o radu Gradskog
poglavarstva Grada Makarske (''Službeni glasnik Grada

Makarske", broj 3102) Gradsko poglavarsrvo Grada
Makarske, na 2'7 . sjednici odľžanoj dana 28. oŽujka
2006. godine, donijelo je

t

GLASNIK

Strana 28 - Broi 3

Utorak,

18.

i

travnia 200

ż UPANIJA

i

.

ZAKLJUČAK

Povjerenstvu za pripremu i provedbu postupka nabave
za Grad Makarsku će sudjelovati predstavnik Grada
Makarske.

o davanju ovlaštenja Vodovodu d.o.o. Makaľska
da u ime i za ľačunGrada Makarske preuzme

funkciju investitora izgľadnje ĺ rekonstrukcije
kanalizacijske ĺ vodovodne mreže na spojnoj
cesti Splitska - Zadaľska ulica

Nakon provedenog postupka odabira izvođača

radova, Gradsko poglavarstvo Grada Makarske će se
izjasniti o danu početka radova.

ovim Zaključkom daje se ovlaštenje Vodovodu

d.o.o. Makarska da u ime i zaračun Grada Makarske
preuzme funkciju investitora izgradnje i rekonstrukcije

članak 4.

kanalizacijske i vodovodne mreže na spojnoj cesti
Splitska - Zadarska ulica prema projektu TD. 10106 íz
ožujka 2006. godine.

t

Članak 3.

Članak 1.

službeno

ovaj Zaključak stupa na Snagu danom objave u

''Službenom glasniku Grada Makarske''.

Godišnja pretplata 400,00 kuna
Žiro račun broj:

!91načuje se na

Klasa: OZI -01 106-01 I L39I
Makarska, 31. ožujka 2006. godine

Članak 2.

239000l-1824900000 - HPB d.d. Zagľet

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:
Siniša Sľzić' dipl. ing., v.r.

Vodovod d.o.o. Makarska će provesti postupak
odabira izvođačasukladno Zakonl o javnoj nabavi
(''Narodne novine'', broj 117l0I i 9Ż105), a l

2'

Zak|juč,ako davanju prethodne suglasnosti na odluku o izmjeni i dopuni Statuta

3. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti

na odluku o izmjeni i dopuni Statuta

osnovne glazbene škole u Makarskoj

25
25

suglasnosti na izvješće o radu Gradskog muzeja Makarska za2004.12o05. godinu '..'' ..' 26
Zaključak o davanju suglasnosti na izvješće o ľadu Gradske galerije Antun Gojak za2o04.l2005. godinu ' ''....' Ż6
Zaključak o davanju suglasnosti na izvješće o radu Gradske knjiŽnice Makarska za2004.l2005, godinu '.' ' ...'. 26
Zak|jučako davanju suglasnosti na izvješće o radu Javne ustanovę Gradski sportski centar Makarska
Ż6
za2004'lŻ005. godinu

donijelo je

PRAVILNIK

4. Zaključako davanju
5.
6.

7.

8. Zaključak o davanju

su glasnosti na izvješće o radu Gradskog kina Makarska za2004.ĺ2o05. godinu

26

' Zaključak o visini mjesečnih stipendija za uspješne studente s područja Grada Makarskę
i stipendija za studentę iz obitelji slabijeg imovinskog stanja s područja Grada Makarskę
Ż. Zaključ.ako primjeni odlukę o organizaciji i naplati paľkiranja - pročišćenitekst
l

s..

/9

o unutarnjem redu
Gľadske uprave Grada Makarska

I.

oPĆE oDREDBE
Clanak l.

Gradsko poglavaľstvo
z7
2'7

21

Zaključak o davanju ovlaštenja Vodovodu d.o.o. Makarska da u imę i za račun Grada Makarskę preuzmę
funkciju investitora izgradnje i rękonstrukcije kanalizacijske i vodovodne mręže na spojnoj
cesti Splitska -Zadaĺskaulica'..''....''''

28

ovim Pravilnikom uređujese unutamji red upravnih tijela Gradske uprave i to: pitanja vezana za
nazive radnih mjesta, broj potrebnih službenika i

namještenika, opis poslovakoji se obavljaju naradnim

MAKARSKE
IZDAVAč: Grad Makarsk

a - Za izdavača odgovara urednik dipl' iur. Drago Šimić,Makarska, obala kralja Tomislava
Tisak: Tiskara ''Franjo Kluz'' d.d. - omiš

l

BROJ

2

I(A

MAKAn,SKE

Telefon: 611-334
Telefax: 6IŻ-046
List izlazi po potrebi

U odjelu za upravljanje imovinom, prostorno
uređenjei zaštitu okoliša ustrojava se odsjek za

komunalno redarstvo kao posebna ustrojstvena

jedinica.
II.

URED GRADoNAČBLľrKł
Clanak

3.

U Uredu gradonačelnika obavljaju se pravni,
upravno-pravni i savjetodavni poslovi, poslovi

zastupaĺlja i unutamje revizije, sľučnii administrativni
poslovi usklađivanjarada upravnih odjela, poslovi u
svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća, Gradskog

poglavarstva i njihovih radnih tijela, poslovi kojimá
se ostvaruje suradnja s jedinicama lokalne i regionalne

samouprave u tuzemstvu i inozemstvu, protokolami

poslovi i poslovi odnosa s javnošću, kadrovski i
poslovi vezani za edukaciju, informatički poslovi,
praćenje propisa iz djelokruga rada, poslovi
predlaganja akata Gradskom vijeću i Gradskom
poglavarstvu, poslovi djelovodnika i arhiviranja,
organizacĹja i vođenjeprojekata, sastavljanje timova

za pojedine projekte, održavanje dvosmjerne

mjestima, plaće službenika i namještenika, stručni i
drugi uvjeti za pijam u službu i raspored na radna
mjesta, te druga pitanja od važnosti za rad Gradske
upľave Grada Makarske (u daljnjem tekstu Gradske
uprave).

komunikacije izmeđugradonačelnika i ostalih odjela,
kontinuirano praćenje produktivnosti rada Gradske
uprave' sastavljanje tjednih, mjesečnih i godišnjih
izvješća o napľetku rada gradsk" up.urr", te drugi
stručni i administrativni poslovi iz djelokruga Ureda.

Članak 2.

Članak 4.

Poslovi Gradske upľave obavljaju se u sljedećim
tijelima:
- Uredu gradonačelnika,
- Odjelu za upravljanje imovinom, prostorno
uređenjei zaštitu okoliša,
- odjelu za stambeno-komunalno gospodaĺstvo,
- odjelu za proračun i financije i
- odjelu za društvene djelatnosti

-Upravnim

GLASNIK
Gľada

ALttłlA

Gľada

Makaĺska, 14. travnja 2006.

26' sjednici održanoj dana 15. oŽujka 2006. godine

25

glasllo

XIII

područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne
novine'', br.33l0l,60lu i 129lO5), čl. 48. Statuta
Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", br.
16105), i čl. 10. odluke o ustrojstvu Gradske upľave
Grada Makarske (''Glasnik Grada Makarske'', bľ.
18/05), Gradsko poglavarstvo Grada Makarske na

Gradsko vijeće
na odluku o izmjeni i dopuni Statuta

GODINA

Na temelju čl. 3. stavak 1' iŻ'Zakona o drŽavnim
sluŽbenicima i namještenicima (''Narodne novine'',
br.27l0l), a u svezi s čl' 96. Zakona o lokalnoj i

sADRŽAJ
1. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti

SPLITSI{O.D

GLASNIK
Gľada
IIIAKARSKE

I

Uľed gradonačelnika ustrojava se bez unutarnjih

ustrojbenih jedinica.

Clanak 5.

Nazivi radnih mjesta, stručni uvjeti za njihovo
obavljanje, opis poslova i zadatakakoji se na njima

obavljaju, koeficijent za određivanje plaće, te broj
izvršitelja, utvrđuju se kako slijedi:

