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Makarska, 17. listopada 2003.

Na temelju članka 11. st. I. Zakona o prostomom uređenju(NN br. 30194, 68194, 6Uo0 i
3Żl0Ż) i članka 20. i 90. Statuta Grada Makarske
(Glasnik br.2loŻ), Gradsko vijeće Makarske naŻ3.
sjednici održanoj 17. listopada 2003. donijeloje

Gradsko vijeće Makaľske na 23' sjednici održanoj 17
listopada 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli

ODLUKU

javnih pľiznanja Grada Makarske za
2ü)3. godinu

o ukidanju Programa mjeľa za unapređenje

stanja u pľostoľuna podľučjuGrada
Makaľske za 2003.-2005. godinu
Članak 1'

Ovom Odlukom ukida se Program mjera za

unapređenje stanja u prostoru Grada Makarske za

2003.-2005. godinu, kojeg je donijelo Gradsko
vijeće Makarske naŻŻ' sjednici održanoj 21. srpnja
2003. godine (Glasnik br. 11/03).

Čunat z.
ova odluka stupa na snagu danom donošenja i

objavit će se u ''Glasniku'' Grada Makarske.
Klasa: O2I -01 12003-01 1367 612
Makarska, 17. listopada 2003.

PREDSJEDNIK
GRADSKoG VIJEĆA
Dľ. Damir Mendeš, v.r.
Na temelju članka 8. i 16. odluke o javnim priznanjima Grada Makaĺske (Glasnik br. 5193) i članka
20. i 90. Statuta Grada Makarske (Glasnik br. Ż/o2)

ČlanaL t.
Nagľada Grada Makaĺske za Ż003. godinu, dod-

jeluljuje
1.

se:

Mĺ. Milivoj Franić

2. Sestrama milosrdnicama sv. Vinka Paulskog,
sekcija Makaľska.
Čtanat z.
Plaketa ''Grb Grada Makaĺske za 2003. godinu,
dodjeljuje se:

''Hoteľ Makarska'' d.d'
2. Tvomica "Novak" Makarska
3' Turistička agencija ''Tempet'' Makarska'
1.

Čtanat:.

ova odluka stupa na snagu danom donošenja
objavit će se u ''Glasniku'' Grada Makarske.
Klasa: 0Ż1 -u ĺŻ003 -0l 13Ż95
Makarska, 17. listopada Ż003.

PREDSJEDNIK
GRADSKoG VIJEĆA

Dr. Damiľ Mendeš, v.ľ.

i

GLASNIK
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Petak, 17. listopada 2003

vlasnika Pere Klarića

Na temelju članka Ż0. i 90. Statuta Grada
Makarske (''Glasnik'' br. ŻlŻ002), Gradsko vijeće
Makarske na 23. sjednici održanoj dana 17. listopada
2003. godine, donijelo je
ODLUKU

iz Makarske, za

suglasnosti za dodjelu na korištenje poslovnog
pľostora u vlasništvu Gľada Makarske
izľavnom pogodbom

Poslovni prostor za koji se daje suglasnost za dodjelu na korištenje izravnom pogodbom, nalazi se u
pľizemlju zgrade na adresi obďa krďja TomislavaŻ
u Makarskoj.
Površina poslovnog prostora iz st' 1. ovog članka
iznosi 41,00 m2. Iznos mjesečne naknade je 2.035,00
kuna, a poslovni prostor se dodjeljuje na rok od 10

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o

u vlasništvu Grada Makaĺske
izravnom pogodbom objavljena u "Glasniku" br.
2lŻ003., a kojom se poslovni prostor na I. kanl zgrade
na adresi obala kľalja Tomislava I7 daje na
korištenje Uslužno-trgovačkom i ugostiteljskom
obrnl Klarić, vl' Pere Klarića iz Makaĺske.
poslovnog prostora

Članat z.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u ''Glasniku Grada Makaĺske''.

Klasa: 02I -0I ĺŻ003 -0 I l 5 1 l 6
Makarska, 17. listopada 2003.

PREDSJEDNIK
GRADSKoG VIJEĆA
Dr. Damiľ Mendeš, v.ľ.

ju

Na temelju članka 15'

i

poslovnim prostorom u vlasništvu Grada
Makarske (''Glasnik'' Gľada Makarske br. 9/98) te
članka 90' Statuta Grada Makarske (''Glasnik''
Grada Makaľske br.21200Ż.), Gradsko vijeće Grada
Makarske na23. sjednici održanoj dana 17 ' listopada2003. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za dodjelu na koľištenje

poslovnog prostoľa u vlasništvu Grada
Makarske izravnom pogodbom
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost za dodjelu na
korištenje poslovnog prostora u vlasnišwu Grada
Makaĺske izravnom pogodbom.

Čunat z.

Poslovni prostor se dodjeljuje na korištenje

Uslužno-trgovačkom i ugostiteljskom obrnr Klarić,

prostorom točka V. dodaje se:

12. STRUČNI SURADNIK, za

-

ugostiteljskim obnom
Klarić' vlasnika Pere Klarića iz Makarske, sklopit će
se ugovor o korištenju poslovnog prostora sukladno
ovoj Odluci i Odluci o upravljanju poslovnim pros-

Na temelju članka Żo. i 90. Statuta Grada
Makarska (Glasnik br.2102) Gľadsko vijeće Makarske na 23' sjednici održanoj 17' listopada 2003.
godine, donijelo je

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

Klasa: 02I -0I lŻ003 -0I l 5 I I'7
Makarska, 17. listopada 2003.

Dr. Damiľ Mendeš, v.ľ.

Na temelju članka 31' i 90. Statuta Grada Makarske (''Glasnik" br. 2l0Ż) i članka 3. i I7. odluke o
ustrojstvu Gradske uprave Grada Makarske ("Glasnik'' br. Żl99), Gradsko vijeće Makarske na 23. sjednici odrŽanoj 17. listopada 2003. godine, donijeloje

o zasnivanju

ľadnog odnosa, o unutarnjem redu,
sistematizacĺji' plaćama i dľugim

naknadama Gľadske upľave
Grada Makarske
ČlanaL t'
zasnivanju radnog odnosa, o

i

drugim

naknadama Gradske uprave Grada Makarske

tr

I.

Ljubo Šarić,prof., razrješuje se kao predstavnik
Grada Makarske u Radiju Makarska rivijera s danom
17. listopada 2003. godine.
II.

Zvonimlĺ Galić, dipl. ing., imenuje se za predstavnika Grada Makarske u Radio Makaľsku rivijeľa
s danom 17. listopada 2003. godine.

m.

ovo

razrješenje

i

imenovanje stupa na snagu

Makarske.

Klasa: 0ŻI-0I 12003-01/5 1 1 8
Makarska, 17. listopada 2003

Klasa: 0ŻI-0u2o03-01l5 1 19
Makarska, 17. listopada 2003.

u "Glasniku"

Grada

PREDSJEDNIK
GRADSKoG VIJEĆA
Dľ. Damir Mendeš, v.ľ.

PREDSJEDNIK
GRADSKoG VIJEĆA

o razrješenju i o imenovanju pľedstavnika Grada
Makaľske u Radio Makarska rivijera

danom donošenja i objavit će se
Grada Makaĺske.

osmog dana nakon objave

unutamjem redu, sistematizaciji, plaćama

i

Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu

Čhnak 5'

o

površina te vođenje i nadzor nad istim.
Priprema zaizradu komunalne infrastrukture

Čta''at z.

torom u vlasništvu Grada Makarske.

U Pravilniku

i izrada elaborata te studija i projektne dokumentacije kao i tekućih poslova u
svezi donošenja dokumenata prostornog
uređenja.Poslovi uređenjajavno prometnih
priprema

Stručni i drugi uvjeti: VII' sfupanj stručne
spreme elekÍrotehničkog smjera, poznavanje
ľada na osobnom računalu, 5 godina iskustva
u struci i položen stručni ispit ili isti položiti
l izvršitelj
u roku od jedne godine

S Uslužno Ęovačkimi

12

RJEŠENJE

drugo.

Članat< ł.

PRAVILI\[IK
o izmjeni ĺ dopuni Pravilnika

prostomo

opis poslova i radnih zadaća:

-
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5/03) daju se

U članku 15. Pľavilnika u odjelu za gospodarenje

(deset) godina uz mogućnost produženja.

18. odluke o upravljan-

i

uređenje.

o stavljanju van snage Odluke o davanju

davanju suglasnosti Za dodjelu na korištenje

(''Glasnik'' br. 88/02' lŻl02, 4103
sljedeće izmjene i dopune:

prezentaciju
starog zlatnog i srebmog nakita i alata te izradu reprika s novim idejama. Zbkka staÍog zlatnogi srebmog
nakita i alata pľezentirat će se kao dio kultume i turističke ponude Grada Makarske i to u obliku stďne
izloźbenę postave.

Čtanat a'

Čtanak l.

GLASNIK

Petak, 17. listopada 2003.

u

''Glasniku''

PREDSJEDNIK
GRADSKoG VIJEĆA
Dľ. Damir Mendeš, v.r.
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doznačuje se na Žiro ľačunbroj:

o

Grada Makarske 2a2003.-2005. godine. . .

2. Odluka

o

.

1

dodjeli javnih priznanja Grada

Makarske za 2003. godinu

1
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Makarska, 20. listopada Ż003.

Pravilnika o zasnivanju radnog odnosa, o unutamjem redu,
sistematizaciji, plaćama i drugim naknadama
2
Gradske uprave Grada Makarske
o izmjeni i dopuni

6. Rješenje o razrješenju i imenovanju pred-

stavnika Grada Makarske u Radio Makarska

rivijera

3

Na temelju članka 11., stavka I.Zakona o prostomom uređenju (''Narodne novine'', broj 40194,
68/98, 61/00 i 32102) i članka Ż0. i 90. Statuta
Grada Makarske (Glasnik br. Żl0Ż), Gradsko vijeće
Gľada Makarske na Ż3' sjednici održanoj I7.
listopada 2003. godine, donijelo je

PRoGRAM MJERA ZA UNAPREĐENJE
STANJA U PRosToRU NA PoDRUČJU
GRADA MAKARSKE ZA RAZDOBLJE
2003. - 2005.

I.

GODINE

oPĆE oDREDBE

''Progľam mjera za unapređenje Stanja u prostoru Grada Makarske za razdoblje 2003.-Ż005.
godine" (u nastavku teksta: Program mjera) temelji
se na ''Izvješću o stanju u prostoru za Grad
Makaľsku za razdob|je 1999.-Ż003. godine'', (u

IL

Telefon: 6ll-334
Telefax: 612-046
List izlazi po potrebi

Izvješće sadrži analizu pokrivenosti područja
Grada prostomim planovima, anďizu provođenja
Pograma u ľazdoblju L999.-Ż001' godina, te ocjenu
o stanju u prostoru za: stanje prostomog uređenja,
zaštitu okoliša, zaštitu od voda, zaštitu gľaditeljske
i prirodne baštine, kao i prijedlog mjera za izradu
Programa mjera za razdoblje Ż003. -2005. godina'
Programom mjera procjenjuje se potreba izrade
novih dokumenata prostomog uređenja, potreba
pribavljanj a podataka, stručnih podloga, kaĺografskih osnova ili drugih dokumenata potrebnih za

GLASNIK
Gľada
MAKATSKE
urednik dipl. iur' Drago Šimić,Makarska, obala kľalja Tomislava
Tisak: Tiskara ''Franjo Kluz'' d.d. - omiš

izradu dokumenata prostornog uređenja,kao i
druge mjere od znač,aja za izradu i donošenje tih
dokumenata.

1

Program mjera donosi se za razdoblje od dvije
godine.

TEMELJNA oDREĐENJA
PROGRAMA MJERA

Grad Makarska ovim Programom mjera osigurava provođenjepolitike prostornog uređenja
temeljene na zakonskim načelima, a sukladno
Programu prostornog uređenjaRepublike Hrvatske
("Narodne novine", broj 50/99), Programu mjeraza
unapređenjestanja u prostoru Splitsko-dalmatinske
županije i Izvješću o stanju u prostoru na području
Grada Makarske.
Ciljevi prostomog uređenjaprema Programu
prostomog uređenjaRepublike Hrvatske su:

-

nastavku teksta: Izvješće).

zołvłČ:Grad Makarska - Za izdavača odgovara

AL MA

korištenje poslovnog prostora u vlasništvu
Grada Makarske izravnom pogodbom . . . . Ż

5. Pravilnik

stavljanju van snage Odluke o
davanju suglasnosti za dodjelu na korištenje
poslovnog prostora u vlasništvu Grada
2
Makarske izľavnom pogodbom

3. Odluka

236o0w-l824700000

4. Odluka o davanju suglasnosti za dodjelu na

ukidanju Programa mjera za
unapređenjestanja u prostoru na području

D

GTASNIK
Gľada

službeno

1. Odluka

_

MAKAt,SKE

ĺ

GRADsKo vUBĆB

I T s I( o

-

-

unapređenje života, uravnoteženi razvitak sa

usmjerenim i kontroliranim procesima litoralizacije (proces ekonomskog aktiviranja
priobalja),
razvoj treba planirati u granicama prihvatljivog opterećenja prostora i načelima
održivog razvitka,
zaštiti vrijednosti prostora treba posvetiti
naročitu pažnju,
radi usklađivanja interesa za ulaganja na
obalnom području treba utvrditi stvamu vrijednost prostora koja se ne smije smanjivati,
te za te prostore utvrditi visoke standaľde
uređenjazemljišta,
uvaźavajućinačela skrbi u prostoru i prostomom razvitku treba provoditi integrďni
planski pristup.

Učinkovitost prostomog uređenjaosigurati će se
donošenjem i provođenjemdokumenata prostomog
uređenja,kojima će se utvrditi svľhovita organizacija,
korištenje i namjena površina, kao i mjerila i smjernice za uređenjei zaštitu prostora Grada Makarske.

