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1. rujna 2005.

l{

L,

(i

Na temelju članka 14. Zakona o lokalnoj
samoupravi i upravi (''Naľodne novine'', broj9019Ż.,

94193., II7l93. i 5197.), te članka 5. Zakona o
sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine",
broj...) i članka 14' i 73. Statuta Grada Makarske
("Glasnik Grada Makarske", broj 3196.) Gradsko
vijeće Grada Makarske na 3. sjednici održanoj 1.
rujna 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o

organizaciji i načinu naplate parkiranja

Čunat t.

a

(1) Stavak Ż' članka 2. odluke o organizaciji i
načinu naplate paľkiľanja mijenja se i glasi:
"Organizaciju, kao i kontrolu parkiranja na javnim

paľkiĺďištimaobavlja Pogon za komunalne djelatnosti
Grada Makarske, temeljem ove Odluke i odluka i
zaključaka Poglavarstva Grada Makarske.''
Čtanat< z.

(1)

U članku 3. stavak 2. izarlječi: ''Makarske"

dolazi ''.'',

riječi: ''na prijedlog tijela gradske
uprave nadleŽnog za poslove prometa.''
a brišu se

Članak 3.

Đ

(1) Tekst: ''II - oPĆI UVJETI UGovoRA o
KoRIŠTENJU PARKIRALIŠTA" briše se.

GLASNIK
Gľada
MAI(ARSKE

IZDAVAČ: Grad Makaľska - Za izdavača odgovara urednik dipl. iur. Drago Šimić,Makarska, obala kľalja Tomislava
Tisak: Tiskara ''Fľanjo Kluz'' d.d. - omiš

Članak 4.
l

(1) U članku 5. izariječi: ''Makarske'' dolazi ''.'',
a brišu se riječi: ''na prijedlog tijela gradske uprave

nadležnog za poslove prometa.''

Clanak 5.

(l) U odluci o organizaciji i načinu naplate

parkiĺanja brišu se članci: 8., 9., 10., Il.,IŻ.,13.

i

14.

Članak 6.

(l) U odluci o organizaciji i načinu naplate
parkiranja dodaje se novi članak 8. koji glasi:
"Yozila parkirana na javnom parkiralištu kojim
gospodari Grad Makarska, a za koja nije plaćena
parkima karta, odnosno ista je istekla ili ista nije
istaknuta na vidljivom mjestu blokirat će se napravom
za blokiranje korača po nďogu Komunalnog redarstva.
Visinu troškova blokiranja i deblokiranj a v oz1la

utvrduje Poglavarstvo Grada Makarske.

Troškove blokiranja i deblokiranja podmiruje
vlasnik voziIaprije nego što se izvrši deblokiranje'''
Clanak 7.
(1)

čhnak 15. odluke

16. postaje

članak 10.

postaje članak 9., a članak

Članak 8.
(1) Ova Odluka stupa na snagu danom njenog
donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Grada
Makarske".

Klasa: 0ŻI -0l lŻ005

Makarska,

-0 I l37 61

1. rujna 2005.

godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Miľoslav Dľužianić,prof., v.r.
Na temelju članka 20. i 90. Statuta Grada Makaľske
(''Glasnik Grada Makarske, broiŻl0Ż) Gradsko vijeće
Makarske na 3. sjednici održanoj 1. rujna 2005.

godine utvrdilo je pročišćenitekst odluke o
organizaciji i načinu naplate parkiranja.

GLASNIK

Strana 90 - Broj I I

Pročišćenitekst odluke o organizaciji i načinu
naplate parkiranja obuhvaća odluku o načinu i
organizaciji naplate parkiranja ("Glasnik Grada
Makarske", broj 5/98.) te njene izmjene i dopune
objavljene u "Glasnicima Grada Makarske", broj
2l0I. i 1ll05', u kojima je označeno vrijeme njihova
stupanja na snagu.

čętvrtak, l. ru|na 2005

GLASNIK

četvrtak, l. rujna 2005

Rezervirana parkirališna mjesta moraju biti
posebno označena. Zabranjeno je neovlašteno
zaustavljanje i parkiranje na ľezerviranim
parkirališnim mjestima.

doprinosa za izgradnju vodospreme "Makar" po
Rješenju o komunalnom doprinosu Klasa: UP-I-36305105-01133 od 19. srpnja 2005. godine donesenom
od Odjela za gospodarenje prostorom, a u iznosu od
I

Članat z.

50.773,00 kn.

I

t

i
I

o oľganizaciji i načinu naplate

(pľočišćenitekst)

Stanari ulica u kojima se naplaćuje paĺking, te za
pravne osobe koje imaju sjedište u tim ulicama, kao
i njihovim zaposlenicima,može se uvesti povlaštena
cijena u vremenu trajanja parkiranja.

parkiľanja

Vozila parkirana

ovom se odlukom uređujeorganizacija i način
naplate parkiĺanja na javnim parkiralištima'

I

na javnom parkiralištu

)

Javnim paĺkiralištemsmatra se javna prometna
površina namijenjena isključivo za zaustavljanje i
parkiĺanje v ozila koju odredi Gradsko Poglavarstvo
Grada Makarske.
Organizaciju, kao i kontrolu parkiranja na javnim

parkirďištima obavlja Pogon za komunalne djelatnosti

Grada Makarske, temeljem ove Odluke i odluke i
zaključaka Poglavarstva Gľada Makarske.

Članak 3.

I

í
I
I

l
I
I

I

Grad Makarska pridržava pravo da čest. zem.
i na njoj
izgrađenuvodnu građevinuvodospremu Makar,
naknadno unese kao udio u povećanje svog dijela
temeljnog kapitala "Vodovoda" d.o.o. Makarska.

203IlI7 K.O. Makarska-Makar, kao

I

za blokiranje kotača po nďogu Komunalnog redarstva'

I

,1,
I

I

I

Klasa: 02I -0I 12005 -0 I lŻ583 l 4
Makarska, 1. rujna 2005. godine

t
t

I

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Miroslav Družianić' prof., v.r.

t

Članat:.

Clanak 10.

Javno parkirďište može biti stalno ili privremeno.
Javna parkirališta svrstavaju se u zone koje utvrđuje
Gradsko poglavarstvo Grada Makarske.

objavit će se u ''Glasniku Grada Makarske''.

pojedine zone određujeGradsko poglavarstvo Grada

Makarske.

Na temelju članka 3l. stavak 3. Zakona

korisnika dati na upotrebu rezervirano parkirališno
mjesto.
Rezerviĺana parkiĺďišna mjesta odobrava Gradsko

poglavarstvo Grada Makarske. Za rezervirana

ODLUKU

o potpunom oslobađanjuinvestitora
''Vodovod'' d.o.o. iz Makaľske od obveze

plaćanja komunalnog doprinosa za
izgľadnju vodospľeme''Makar''
Članak 1.

Potpuno se oslobađainvestitor ''Vodovod'' d'o.o.

iz Makarske od

Na temelju članka Ż9., Ż9a. i 49a. Zakona o
prostomom uređenju(''Narodne novine'', broj 30194.,
68/98., 61/00., 32102. i 100/04.)' te članka Ż0. i 90'
Statuta Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske",
broi Żl02.) Gradsko vijeće Makarske na 3' sjednici
održanoj 1. rujna 2005. godine, donijelo je

o

komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj
Ż6103,82104,11O/04-Uredba) i članka 14.,15. i 16.
Odluke o komunalnom doprinosu ("Glasnik Grada
Makaľske'', broj I3lM i L7lM) Gradsko Vijeće Grada
Makarske na 3' sjednici odrŽanoj dana 1. rujna 2005.
godine donijelo je:

Članak 6'

Na javnom parkiralištu može se na zahtjev

t

Miľoslav DruŽianić, prof., v.ľ.

signalizacijom u skladu s propisima o sigumosti

prometa.

Radno vrijeme i cijenu za jedan sat parkiranja za

I

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Javna parkiľališta moĄu biti označena prometnom

Članak 5'

i

Klasa: 02I -0UŻ005 -0I l37 6I 12
Makarska, 1. rujna 2005. godine

Clanak 4.

i

t

ova odluka stupa na snagu danom donošenja i

obveze plaćanja komunalnog

Na temelju članka 3Ż. i 38' poslovnika o radu
Gradskog vijeća Makarske (''Glasnik Grada
Makarske'', brojŻl0Ż') Gradsko vijeće Makarske na
2. sjednici održanoj 21.lipnja 2005. godine, donijelo je

RJESENJE

o imenovanju odboľa za Pľoľačuni financije
I.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u "Glasniku Grada Makarske".

ĺ

ovom odlukom prestaje vrijediti Zaključak o
reguliranju parkiranja na Gradskoj rivi, Marineti i
ispred hotela "Osejava" ("Glasnik Grada Makarske,
broj2/97).

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Miľoslav Dľužianić'pľof., v.r.

Članak 4.

t

Čunat g'

Ova Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o
donošenju Izmjena i dopunama DPU ''Donja Luka2''
Makarska stupa na snagu osmog dana nakon objave
u ''Službenom Glasniku Grada Makarske''.

:(

gospodari Grad Makarska, a za koja nije plaćena
parkirna kaľta odnosno ista je istekla ili ista nije
istaknuta na vidljivom mjestu, blokirat će se napravom

Troškove blokiranja i deblokiranja podmiruje
vlasnik vozila prije nego što se izvrši deblokiranje.
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I

kojim

utvrđuje Poglavarstvo Grada Makarske.

ll

Clanak 3.

Iznos komunalnog doprinosa namirit će se iz
drugih prihoda Proračuna Grada Makarske, naknade
za koncesije i drugih izvora utvrđenihposebnim
propisima.

I

Visinu troškova blokiranja i deblokiranj avozila

Članak 2.

parkirališna mjesta plaća se naknada.
Poglavarstvo Grada Makarske utvrđuje visinu
naknade i način plaćanja.

łr

,!

I

Članak 1.

dopuštenog trajanja parkiľanja.

)

Članak 8.

oPĆE oDREDBE

Javna paľkirališta moraju imati oznaku zone

Članat z.

I

B

Klasa: 02I -u lŻ005 -0L l 4802 l 8
Makarska, 1. rujna 2005. godine

I

ODLUKA

I.

F-

ODLUKU

odluke o donošenju
Izmjene i dopune DPU "Donja Luka 2" Makarska
o stavljanju izvan snage

ČlanaL t.
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o
donošenju Izmjena i dopuna DPU ''DonjaLukaŻ"
Makaľska (''Službeni Glasnik Grada Makarske'', broj
s/os).

Članak 2.
Navedena odluka stavlja se izvaĺl snage na temelju

odluke Središnjeg državnog ureda Za upravu
Republike Hrvatske klasa: 023-0
srpnja 2005. godine.

I l05 -0I lŻ80 od Ż5.

U odbor za Proračun i financije imenuju se:
1. Dunja Buljan, za predsjednicu,
2. Miljenko Čulav, začlana,
3' Darko Svaguša, zač|ana.
II.

ovo Rješenje sfupa na Snagu danom donošenja i
objavit će se u ''Glasniku Grada Makarske''.
Klasa: 0ŻI -0UŻ005 -0I 13 59 6
Makarska,21. lipnja 2005. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Miroslav Družianić, prof., v.r.
Na temelju članka 6. Uredbe o postupku davanja

koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
(''Narodne novine'', broj 36/04), te članka 20. i 90'
Statuta Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske",

broj 2l0Ż), Gradsko vijeće Makarske na 3. sjednici
održanoj l. rujna 2005. godine donijelo je

RJEŠENJE

o ľazrješenju i imenovanju Vijeća za
davanje koncesije na pomoľskom dobru
za Grad Makarsku
I.

U Vijeće za davanje koncesije na pomorskom

dobru zaGrad Makarsku razrješuju se i imenuju:
1. Razrješuje se Ante Novak, a imenuje
Dragan Srzić

Strana 92 -
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Četvrtak, l

2. Razrješuje se Stipan Stanić, a imenuje

odboľa za Pľoľačuni financije

dobľu za Grad Makarsku je davanje koncesijskog
odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom

Razrješava se Dunja Buljan predsjednica odbora
za financije i Proračun.
II.

dobru određivanje posfupka davanja koncesije i visine

naknade.

se

ilI.

Za člana odbora za financije i Proračun imenuje
Damir Matijašević.

ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i

objavit će se u ''Glasniku Grada Makarske''.

Miljenko Čulav imenuje
za financije i Proračun.

Klasa: 0Żl -01 lŻ005 -01 l37 60
Makarska, 1. rujna 2005. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Miľoslav Družianić, prof., v.ľ.
38. Poslovnika o radu

se za predsjednika

doznačuje se

odboľa

IV.

ovo Rješenje stupa

na snagu danom donošenja

objaviti će se u ''Glasniku Grada Makarske'''

i

Klasa: 0ŻI -o 1 12005 -0 I l 3 59612
Makaľska, 1. rujna 2005' godine

Gradskog vijeća Makarske (',Glasnik Grada

Makarske'', broj Żl02) Gradsko vijeće Makarske na
3. sjednici održanoj l. rujna 2005' godine, donijelo je

službeno
Godišnja pretplata 400'00

III.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

kuna

na žiro račun broj:

GODINA

Ż360000- 1824900000 - Zagrebačka banka

lasilo

XII

1' odluka o izmjenama i dopunama odluke o organizaciji i načinu
naplate parkiranja ...
89
2. odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja
/pro8išćeni tekst/ .........
90
3' odluka o potpunom oslobađanju investitora ''Vodovoda'' d.o.o. Makarska
od obveze
plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju vodospreme ''Makaľ',
90
4. odluka o stavljanju izvan snage odluke o donošenju izmjena i
dopuna
DPU "Donja Luka}" Makarska
................ 91
5. Rješenje o imenovanju odbora za Proračun i financije
........,....... 91
6. Rješenje o razrješenju i imenovanju Vijeća za davaijekoncesije
na
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9I
7. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana odbora za Proračun
i financije,
te imenovanje predsjednika odboľa za Proračun i financije
9Ż

U

GLASNIK
Gľada
MAKAN,SKE

IZDAVAČ: Grad Makarska - Zaizdavača odgovara urędnik dipl- iuĺ. Drago
Šimić,Makarska, obala kralja Tomislava l
Tisak: Tiskara ''Franjo Kluz'' d.d. - omiš

Telefon:6ll-334

10

Telefax:612-046

List izlazt po potrebi

I.

MIROSLAV DRUŽIANIĆ, prof. biĺa se

ovo

il.
ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja
objavit će se u ''Glasniku'' sluŽbenom glasilu
Grada Makaľske.

i

I.

il.
Rješenje stupa

za

predsjednika Gradskog vijeća Makaľska s danom
L lipnja 2005. godine.

RJEŠENJE

o imenovanju Mandatne komisije

U Mandatnu komisiju imenuju se:
1. TONČI BILIĆ, za pľedsjednika,
2. DAVOR ŠBGoľe,za člana.
Gľadsko poglavaľstvo

BROJ

Makarska, Ż9. lipnja Ż005.

27 ' Poslovnika
Gradskog vijeća Makarske (''Glasnik'' br' 2lO2),
Gľadsko vijeće Makarske na 1. sjednici održanoj
8. lipnja 2005. godine, donijelo je

MAKARSKE

Gľada

Na temelju članka 4. i

Miľoslav Družianić, prof., v.ľ.

sADRŽAJ

I(A

Gľada
NfrAKAt,SKE

I.

Zadać,aY Ĺjeia za dav anje koncesija na pomorskom

SPLITSI(O.DA

GLASNIK

o razrješenju i imenovanju člana i pľedsjednika

II.

i

ZVPANIJA

RJEŠENJE

KĺešimiľGlibota
3. Razrješuje se Zvonimir Galić, a imenuje
Silvio Premeru

Na temelju članka 32'

2005

na snagu

danom
donošenja i objavit će se u ''Glasniku'' sluŽbenom
glasilu Grada Makarske.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKo-DALMATINSKA ŽupeNlre
GRAD MAKARSKA
Gľadsko vijeće
Klasa: 0ŻI -o I 12005 -0 I lŻ267
Makarska, 9. lipnja 2005.

PREDSJEDAVAJUĆI:
Luka Roso, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKo-DALMATINS KA ŽupexIĺł
GRAD MAKARSKA
Gradsko vijeće

Klasa : oŻI -0I l2oo5 -o 1226 5
Makarska, 9. lipnja 2005.
1

PREDSJEDAVAJUĆI:
Bľanko Škokić,dipl. iur., v.r.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Makaľske
(''Glasnik'' br. Żl02), Gradsko vijeće Makarske na
1. sjednici odľŽanoj 8. lipnja 2005. godine, donijelo je

RJEŠENJE

Na temelju članka 32. Statuta Grada Makarske
(''Glasnik'' br.2loŻ), Gradsko vijeće Makarske na
1. sjednici odrŽanoj 8. lipnja 2005. godine, donijelo je

RJEŠENJE

o izboru predsjednika

Gradskog vijeća Makaľske

o ĺzboľupotpľedsjednice

Gradskog vijeća Makarske
I.

LORI VELIČKovlĆ, aĺpt. iur., bira za za
potpredsjednicu Gradskog vijeća Makarske s
danom 8. lipnja 2005. godine.

