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Na temelju članka 25. Statuta građa Makaľske
(>Glasnik<, bľoj 3/94.)' donosim

Pročišćeni tekst Statuta gľada Makarske koji
obuhvaća Statut gľada Makarske ("Glasnik<, br. 3/94),
te njegove izmjene i dopune objavljene u >Glasniku<,
br.6/94,1/95 i 3/95.

STATUT
GBADA MAKAESKE

(pľočišćeni tekst)

I. oPĆE oDREDBE

Članak 1.

ovim Statutom utvľđuje se pravo odlučivanja o
potľebama i interesima građana Grada Makarske,
Samoupravni djelokrug, unutarnje ustľojstvo i djelok-
rug organa i tijela Grada, neposredno sudjelovanje
gľađana u gľadskim poslovima, mjesna samoupľava'
imovina i financiĺanje Grada, oblici surađnje i povezi-
vanje Grada s jedinicama lokalne samoupľave i uprave
u zemlji i inożemstvu, te druga pitanja vaźna za
utvrđivanje prava' obveza i odgovornosti Gľada.

Članak 2.

Gľad Makarska je jedinica lokalne samouprave.
Grąd Makarska obuhvaća naselja Bratuš, Makar-

sku, T\rčepi i Veliko Brdo.
Granice Grada Makaľske utvľđuju se posebnim

aktom po postupku utvrđenim Zakonom.
Granice Grada Makarske mogu se mijenjati na

način i po postupku koji je propisan Zakonom.

Članak 3.

Naziva Gľada je Makarska. l

Sjedište Građa je u Makarskoj, obala kľalja
Tomislava br. 1.

Grad Makarska je pľavna osoba.

Članak 4.

Grad Makaľska ima pečat, gľb, zastavu i svečanu
pjesmu.

Ízgled, uporaba i zaštita grba i zastave utvľđeni su
posebnom odlukom.

Izbor svečane pjesme utvrđuje se posebnom odlu-
kom.

Pečat je promjeľa 3 cm, s natpisom Republika
Hrvatska županija splitsko-dalmatinska - Grad Ma-
karska - Gľadsko vijeće i Gradsko poglavaľstvo, te s
grbom Republike Hrvatske u sredini.

Članak 5.

Dan Grada Makarske je 24. listopada, dan kada
je 1865. godine općinsko vijeće donijelo odluku o

uvođenju hrvatskoga jezika u službenu uporabu.

Članak 6.

Gradsko vijeće moŽe proglasiti počasnim građani-
nom Grada Makarske osobe koje su se istakle naroči-
tim zaslugama za Gľad Makarsku.

Počasnom giađaninu dodjeljuje se posebna Pove-
Ija Grada Makarske.

Gradsko vijeće moŽe opozvati povelju počasnog
gľađanina Grada Makarske u skladu sa zakonom.

ČIanak ?.

Gradsko vijeće može dodjeljivati nagľade i dľuga
javna priznanja građanima i pľavnim osobama za
naročite uspjehe na svim pođľučjima gospodarskog i
društvenog života od značaja za Grad Makaľsku.

Nagrade i druga javna pľiznanja dodjeljuju se pod
uvjetima i na način propisan posebnom odlukom.

Članak 8.
a

Građ Makarska surađuje s drugim jedinicama
Iokalne samouprave na način da se sporazumom s

drugim jedinicama lokalne samouprave utvrde ciljevi,
uvjeti i institucije suľadnje, uzajamne obveze, pľavna i
oľganizacijska pitanja, financijski ođnosi i način
rješavanja spoľova.

Pod uvjetima propisanim zakonom Grada Makar-
ske može postupiti i postati članom međunarodnih
udľuženja lokalnih jedinica, te suľađivati s lokalnim
jedinicama drush država.
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Grad Makaľ.-" ":::ľJ;pripremanja i donoše-
nja odluka i drugih općih akata na razini županije,
zakona i đrugih pľopisa na razini Republike Hrvatske,
a koje ga se neposľedno tiču, daje inicijative, mišljenja
i prijedloge nadležnome tijelu.

Inicijative, mišljenja i pľijedloge iz pľethodnog
stavka u ime Grada mogu podnositi Gradsko vijeće,
Poglavarstvo i gradonačelnik neposredno naďežnom
tijelu i posľedno putem vijećnika i zastupnika.

II. DJELoKRUG GRADA MAKÁRSKE

1' Samoupľavni djelokrug Gľada Makaľske

Članak 10.

Gľad Makaľska u okviru samoupravnog djelokľu-
ga:

1. osiguľava uvjete za razvitak gospodaľskih, dru-
štvenih, komunalnih i dľugih djelatnosti od važnosti
za Gľad Makarsku,

2. osiguľava uvjete za uređenje prostora i uľbani-
stičko planiranje, te zaštitu okoliša, ako posebnim
zakonom nije to dľugačije određeno,

3. vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stano-
vanja, komunalnim objektima, obavljanju komunalnih
i dľugih usluŽnih djelatnosti te lokalnoj infrastruktuľi,
ako to zakonom nije dľugačije odľeđeno,

4. osiguľava lokalne potrebe stanovnika u oblasti
brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju
(ambulante, domovi zdravlja i sl.), zdravstvenoj zaštiti
Životinja i zaštiti bilja, socijalnoj skrbi, kulturi, tehnič
koj kulturi, tjelesnoj kulturi i špoľtu, ako to zakonom
nije drugačije odľeđeno,

5. upravlja gľadskom imovinom,
6. osniva javne ustanove i druge pravne osobe, u

skladu sa zakonom, radi ostvarivanja određenih go-
spodarskih, društvenih, komunalnih i drugih socijal-
nih inteľesa i potreba stanovnika,

7. obavlja i dľuge poslove koji su u neposľednoj
svezi s inteľesom Gľada Makarske za gospodaľski,
kulturni i socijalni napľedak, a nisu u nadležnosti
drugih tijela,

B. uređuje i druga pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 11.

Grad Makarska pojedine poslove iz samoupravnog
djelokruga čije je obavljanje od šireg interesa za gra-
đane može prenijeti na tijela Splitsko-dalmatinske
županije, kao i na mjesnu samoupravu.

2. Dielokľug dľžavne upľave

Članak 12.

Grad Makarska obavlja dio poslova iz djelokruga
drŽavne uprave' prenijetih na nj posebnim zakonima
i dľugim propisima.

III. GRADSKo VIJEĆE MAKARSKE I NJEGoVA
TIJELA

1. Položaj i nadležnosti Gľadskog vijeća Makaľske

Članak 13'

Gradsko vijeće je predstavničko tíjelo građana i
tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru
prava i duŽnosti Grada, te obavlja poslove u skladu
s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Članak 14.

Gradsko vijeće Makarske u okviľu samouprav-
nog djelokruga:

- donosi Statut Građa Makarske,

- donosi odluke i dľuge opće akte kojima se
uređuju poslovi iz djelokruga Grada Makarske,

- donosi proračun i godišnji obračun Grada
Makaľske,

- donosi odluke o stjecanju, otuđivanju i
opterećen ju gradske imovine,

- uređuje ustľojstvo i djelokrug gľadskih
upľavnih tijela,

- bira i ľazľješava pľedsjednika i potpreds-
jednika Gradskog vijeća Makarske, gradonačelnika
i zamjenika gradonačelnika, članove Gľadskog
Poglavarstva, tajnika Grada, pročelnika odjela
gľadske uprave ĺ voditelje odsjeka, radna tijela
Gľadskog vijeća, te imenuje i razrješava ĺ dľuge
osobe određene zakonom i odlukama Gradskog
vijeća,

- osniva javne ustanove i dľuge pľavne osobe
za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunal-
nih i drugih đjelatnosti od interesa za stanovnike
Grada Makarske,

- donosi poslovnik o svom radu,

- ođIučuje i o drugim pitanjima iz samou-
pravnog djelokľuga Grada Makarske,

_ raspisuje refeľendum,

- donosi odluke o gradskim porezima, nakna-
dama, pristojbama i drugim prihodima Gľada,

- donosi akt o uspostavljanju suradnje s
dľugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i
inozemstvu,

- odlučuje o prijenosu pojedinih poslova iz
samoupravnog djelokľuga na županiju, odnosno
mjesnu samoupravu.

ČIanak 15'

Gradsko vijeće Makaľske može pľenijeti obavl-
janje pojedinih poslova na Gľadsko poglavarstvo
Makarske, osim:

- donošenja Statuta Grada Makaľske,

- donošenja proračuna Grada Makarske i
godišnjeg obračuna,

- đonošenja odluke o zaduživanju Grada Ma-
karske.

Članak 16.

Poslovnikom Gradskog vijeća podľobnije se uľe-
đuje način konstĺtuiranja, sazivanje, rad i tijek sjed-
nice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i odľŽavanje
ľeda na sjednici Gľadskog vijeća.

Članak 1?.

U posebnim okolnostima tijela Grada Makarske
mogu biti sazivana i izvan sjedišta Grada.

2. Sastav i izbog Gľadskog vijeća

Članak 18.

Gradsko vijeće Makaľske broji 26 vijećnika.
U slučaju promjene bľoja vijećnika Gradskog

vijeća Makarske utvľđenog Statutom, izabľani vi-
jećnici ostaju na dužnosti do kraja izbornog razdob-
lja.

Mandatno razdoblje Gradskog vijeća traje četi-
ri godine.

Vijećnici se biľaju na četiri godine.

Članak 19.

Vijećnici Gradskog vijeća Makarske biraju se
na način i po postupku određenom Zakonom o
izboru članova pľedstavničkih tijela jedinica lokal-
ne samouprave i upľave.

Članak 20'

Funkcija vijećnika Gradskog vijeća Makarske
je počasna.

Vijećnici Gradskog vijeća nemaju obvezujući
mandat i nisu opozivi.

Vijećnici Gradskog vijeća Makaľske imaju pra-
vo biti nazočni sjednicama Vijeća, podnositi prijed-
loge za donošenje općih akata, drugih akata i mjera,
te postavljati pitanja iz samoupľavnog djelokľuga
Grada Makarske na sjednici Vijeća neposredno ili
pisanim putem predsjedniku Gľadskog vijeća.

ČIan Gradskog vijeća ne može biti pozvan na
odgovornost, pľitvoren ili kažnjen za izraženo mi-
šIjenje ili glasovanje u Vijeću odnosno njegovom
radnom tijelu.

Članak 21.

Vijećnik Gradskog vijeća Makarske ima pravo
predlagati Vijeću ľaspravu o pitanjima koja se
odnose na rad Gradskog poglavarstva, na izvršava-
nje odluka ili na rad upravnih tijela Grada Makar-
ske.

Vijećnik Gradskog vijeća Makarske ima pravo
Gľadskom poglavarstvu, pročelniku i voditeljima
odsjeka koji rukovode upľavnim tijelima Grada
postavljati pitanja koja se odnose na njihov ľad ili
na poslove iz njihova djelokruga. Građsko pogla-
varstvo, pročelnik i voditelji odsjeka dužni su odgo-
varati na postavljena pitanja na način i u rokovima
određenim Poslovnikom o radu Gradskog vijeća.

Članak 22.

Vijećnici Gradskog vijeća za svoj rad u Vijeću
imaju pravo na naknadu troškova, odnosno izgubljenu
zaradu u skladu s posebnom ođlukom Vijeća.

Članak 23.

Vijećniku prestaje mandat pľije isteka vremena na
koje je izabran:

- ako podnese ostavku;

- ako mu je pľavomoćnom sudskom odlukom
oduzeta poslovna sposobnost;

- ako je pľavomoćnom sudskom presudom osu-
đen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od
šest mjeseci;

- ako prihvati izbor ili imenovanje na neku od
duŽnosti koja je prema zakonu nespojiva s duž nošću
člana Gradskog vijeća;

- ako umre.

3. Predsjednik i potpľedsjednik Gradskog vijeća

Članak 24.

Gľadsko vijeće ima predsjednika i dva potpreds-
jednika koje biľa iz ľeda vijećnika.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika
moŽe dati odboľ za ĺzbioľ i imenovanje, kao i 7 vijeć
nika u Gľadskom vijeću.

Predsjednik i potpredsjednici biľaju se tajnim
glasovanjem.

Za pľedsjednika i potpľedsjednika izabran je
kandidat za kojeg je glasovala većina od ukupnog
bľoja vijećnika.

Članak 25.

Predsjednik vijeća:

- zastupa Vijeće;

- saziva i predsjedava sjednicama Vijeća;

- predlaže dnevni red Vijeća;

- potpisuje oďuke i akte koje donosi Vijeće;

- brine o suradnji Vijeća s Gradskim poglavar-
stvom;

- brine se o zaštiti prava vijećnika;
_ obavlja i druge poslove odľeđene zakonom i

Poslovnikom Gradskog vijeća;
Potpredsjednik pomaže u radu predsjedniku, za-

mjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili spľiječenosti i
obavlja druge poslove koje mu povjeľi Gradsko vijeće
ili predsjednik.

ČIanak 26.

Gradsko vijeće će posebnom odlukom odrediti
ho e Ii predsjednik, odnosno potpľedsjednici Vijeća
dužnost obavlj ati prof esionalno.

4. Radna tijela

Članak 2?'

Gľadsko vijeće osniva odbore, komisije i druga
radna tijela za pripremu i predlaganje odluka iz svog
djelokruga, odnosno za obavljanje drugih poslova koja
im se povjeravaju odlukom o njihovom osnivanju u
skladu s Poslovnikom o ľadu Gradskog vijeća.
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Pľedsjednika, zamjenika predsjednika i određeni
bľoj članova radnih tijela biľa Vijeće na prijedlog
Odbora za izbor i imenovanje ili najmanje sedam
vijećnika iz ľeda svojih članova, a ostali članovi mogu
se biľati iz ľeda stručnih i znanstvenih osoba.

Gradsko vijeće na prvoj konstituirajućoj sjednici,
isključivo iz ľeda svojih vijećnika, bira:

- odboľ za izbot i imenovanje;

- odboľ za statut i poslovnik;

- Mandatnu komisiju.

Članak 28.

odboľ za izbor i imenovanje ima predsjednika i
četiri člana.

odbor za izboľ i imenovanje raspravlja i predlaŽe
izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća, izbot
gľadonačelnika, zamjenika gradonačelnika, Gradskog
poglavarstva, te izbor članova radnih tijela Gradskog
vijeća.

Članak 29.

odboľ za statut i poslovnik ima predsjednika i
četiri člana.

odboľ za statut i poslovnik raspľavlja i pľedlaže
Statut grada Makarske, Poslovnik Građskog vijeća, te
pľedlaže pokľetanje postupka za izmjenu Statuta
odnosno Poslovnika, može pľedlagati donošenje od-
luka i drugih općih akata iz nadležnosti Gradskog
vĺjeća Makarske, te obavlja i dľuge poslove utvrđene
ovim Statutom i Poslovnikom Gľadskog vijeća Makar-
ska.

Č]anak 30'

Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana'
Mandatna komisija raspravlja o pitanjima koja se

odnose na mandatna prava vijećnika.

Članak 31.

Poslovnikom Gľadskog vijeća Makarska podľob-
nije se uređuje rad sjednica, ľadnih tijela, glasovanje i
vođenje zapisnika.

5. Tajnik Gľada Makaľske

ČIanak 32.

Tajnik Grada Makarske se bľine o izvľšavanju
zadataka koji se odnose na rad lokalne samoupľave i
uprave' sudjeluje na sjednicama Gradskog vijeća i
Gradskog poglavarstva u savjetodavnom svojstvu i
upozorava predsjednika Vijeća, predsjednika Pogla-
vaľstva, Vijeće i Poglavaľstvo o kršenju zakonitosti.

Tajnik Gľada svoju dužnost obavlja pľofesio-
nalno.

Tajnika bira Gradsko vijeće na temelju javnog
natječaja i prijedloga ođboľa za ízbot i imenovanje, na
rok od četiri godine.

Tajnik obavlja poslove za Gľadsko vijeće i Grad-
sko poglavarstvo.

IV. GRADSKO POGLAVARSTVO MAKARSKE

Čtanak 33.

Gradsko poglavarstvo obavlja poslove iz svog dje-
lokľuga na temelju í u okviru zakona, ovog Statuta i
drugih akata Gľadskog vijeća'

Gradsko poglavaľstvo odgovorno je u skladu sa
zakonom Gľadskom vijeću_za obavljanje poslova iz
svog djelokĺuga.

Gradsko poglavaľstvo o Svom radu duŽno je iz-
vješćivati Vijeće.

Gradsko vijeće može zahtijevati da mu Poglavar-
stvo podnese izvješće o cjelokupnom radu ili o pojedi-
nim pitanjima iz njegove nadležnosti.

Članak 34.

Poglavarstvo u okviru svog djelokruga:

- pľipľema pľijedloge općih akata koje donosi
Gľadsko vijeće;

- predIaže Vijeću donošenje općih akata i mjera;

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose dru-
gi ovlašteni pľeđlagači;

- utvrđuje prijedlog gradskog proľačuna i godi-
šnji obračun, te odluku o privremenom financiranju;

- izvršava ili osigurava izvršenje općih akata
Gľadskog vijeća;

- usmjerava djelovanje upľavnih tijela Grada u
obavljanju poslova iz samoupľavnog djelokľuga Grada
odnosno poslova dľžavne uprave koji se obavljaju u
Gľadu;

- nadziľe ľad upľavnih tijela Grada u samou-
pravnom djelokľugu i poslovima državne uprave;

- upravlja nekretninama i pokľetninama u vla-
sniśtvu Grada suk]adno zakonu;

_ upľavlja prihodima i rashodima gľada su-
kladno zakonu;

- obavlja izboľ i imenovanja, opoziv i razľješava-
nje djelatnika u upravnim tijelima Grada, na temelju
javnog natječaja;

- obavlja druge poslove pľedviđene ovim Statu-
tom i drugim propisima;

- predlaže osnivanje mjesnih odbora.

ČIanak 35.

Gradsko poglavaľstvo bľoji 11 čIanova'

Gradonačelnik i zamjenik gľadonačelnika po
svom su položaju predsjednik i zamjenik pľedsjednika
Gľadskog poglavalstva.

Pročelnik odjela i voditelji odsjeka gradske uprave
u pravilu su članovi Poglavarstva.

Članove Poglavaľstva bira Gradsko vijeće veći-
nom glasova svih vijećnika na pľijedlog gradonačelni-
ka tajnim glasovanjem.

Pitanja povjerenja Poglavarstvu u smislu čl. 39.
Zakorra o lokalnoj samoupľavi i upravi može postaviti
1/4 članova Gradskog vijeća i to za predsjednika
Poglavarstva, članove Poglavarstva i cijelo Poglavar-
stvo.

Članak 36.

Gradsko poglavarstvo u obavljanju poslova iz svog
djelokruga surađuje s poglavarstvima đľugih jedinica
lokalne samoupľave i uprave kao i s dľugim pravnim
osobama te jedinicama mjesne samouprave.

Članak 37.

Članovi Gľadskog poglavarstva koji duŽnost ne
obavljaju pľofesionalno imaju pravo na naknadu
troškova, odnosno izgubljenu zaľadu u skladu s
posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 3B.

Gradsko poglavarstvo svojim Poslovnikom ure-
đuje ustrojstvo, način ľada i odlučivanja kao i druga
značajna pitanja za tad Poglavarstva.

Članak 42'

Gradonačelnika biľa Gradsko vijeće većinom gla_
sova svih vijećnika na pľijedlog odbora za izbor i
imenovanje ili najmanje sedam vijećnika.

Gradonačelnik se bira tajnim glasovanjem.

ČIanak 43.

Gradonače]nik ima zamjenika.
Zamjenik gradonačelnika svoju funkciju obavlja

profesionalno.

Zamjenik gľadonačelnika bira se na način i po
postupku propisanom za izbot gľadonačelnika.

Zamjenik gradonačelnika pomaŽe gradonačelniku
u obavljanju njegovih duŽnosti, zamjenjuje ga u sluča-
ju njegove spľiječenosti i odsutnosti, te obavlja i druge
poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

V' GRADoNAČELNIK

Članak 39.

Gradonačelnik zastupa Gľad i nositelj je izvršne
vlasti Gľada.

Gľadonačelnik svoju funkciju obavlja profesio-
nalno.

Članak 40

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samou-
pľavnog djelokruga Gľada:

provodi odluke Gľadskog vijeća i odgovoľan je
Vijeću za njihovo pľovođenje,

- ima pravo zaďržati od izvršenja opći akt
Gradskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrije-
đen zakon ili drugi propis, te će zatraźiti od Vijeća đa
se u roku od 15 dana otklone uočeni nedostaci' Ako
Gľadsko vijeće to ne učini dužan je u ľoku od 7 dana o
tome obavijestiti organ središnje državne uprave
ovlašten za nađzor nad zakonitošću ľada jedinice
lokalne samouprave i upľave,

- vodi brigu o upravljanju gradskom imovinom i
naredbodavac je za izvršenje gradskog proračuna,

- neposredno ispred Gradskog poglavarstva
usmjerava rad odjela gľadske upľave i potpisuje akte
koje oni donose u okviru svog djelokľuga, ako za
potpisivanje nisu ovlašteni pročelnik, voditelji odsjeka
i tajnik Gľada,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom,
ovim Statutom i odlukama Gradskog vijeća.

Članak 41.

Gradonačelnik ľukovodi radom Gradskog pogla-
vaľstva, saziva sjednice Poglavarstva i pređsjedava im,
te potpisuje akte Poglavaľstva. '

Gradonačelnik je odgovoran ovlaštenim tijelima
središnje državne uprave.

Gradonačelnik obavlja i dľuge poslove utvrđene
Statutom u skladu sa zakonom.

VI. GRADSKAUPRAVA

ČIanak 44.

Gradsko vijeće za obavljanje poslova iz samou-
pravnog djelokruga Grada kao i poslova dľžavne upra-
ve prenijetih na Gľad osniva odjel gľadske uprave i
utvrđuje osnove za ol:ganizíranje gradske uprave.

odjel gradske upľave i njegovi odsjeci izvršavaju
zakone, pľopise i druge opće akte Vijeća i Poglavarstva
i odgovorni su za stanje u oblastima za koje su osnova-
ni.

odjel gradske uprave i njegovi odsjeci dužni su
svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba
građana i pľavnih osoba u skladu sa zakonom i ovim
Statutom.

Članak 45'

odjel gradske upľave i njegovi odsjeci samostalni
su u okvirrr svog djelokrugai za svoj rad odgovoľni su
Gradskom vijeću i Gľadskom poglavaľstvu za zakonito
i pľavovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležno-
sti.

Članak 46.

Sredstva za vršenje djelatnosti organa gradske
uprave osiguravaju se u proračunu Gľada Makarske,
Republičkom proľačunu ili iz drugih izvoľa utvrđenih
zakonom.

Članak 4?.

odľeđeni se poslovi dľžavne uprave mogu prenije-
ti u djelokľug tijela Grada.

Za obavljanje poslova drŽavne uprave prenijetih
na jedinice lokalne samouprave osnivaju se odjeli i
službe.

Ustrojstvo i djelokrug tih tijela utvľđuju se zako-
nom.

Preuzimanje poslova iz stavka 1. ovog čIanka
obavit će se na temelju mišljenja Gradskog vijeća i
Poglavarstva.
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Sľedstva za tad, uvjeti ľada i troškovi obavljanja
poslova iz stavka 1. i 2. ovog članka osiguravaju se i
podmiľuju iz ďržavnog proľačuna'

VII. USTROJSTVO I RAD JA\TNIH GRADSIilH
SLUŽBI

Članak 48.

Radi pružanja usluga kojima se osiguľavaju neza-
mjenjivi uvjeti života i ľada građana, gospodaľskih i
drugih subjekata na području Grada osiguravaju se
javne službe.

Čhnak 49.

Javne službe osiguravaju se u oblasti:

- komunalnih djelatnosti;

- vodoopskrbe;

- planiľanja prostoľnog uređenja Grada;

- gospodarenja nekľetninama i javnim dobľima
u vlasništvu Gľada Makaľske.

Javne gľadske službe osnivaju se i oľganiziľaju
kao javna poduzeća i zavodi.

Za obavljanje djelatnosti javnih sh bi iz stavka
1' ovog članka Grad Makaľska može dati koncesije
dľugim fizičkim i pľavnim osobama, po postupku
utvľđenom posebnim zakonom, uz osiguranje potreb-
nog nadzoľa.

Radi ostvarivanja zajedničkog inteľesa, pojedine
javne službe Grad može osnivati zajedno s dľugim
jedinicama lokalne samouprave.

Članak 50.

Pravne osobe koje obavljaju povjeľenu im javnu
službu duŽne su trajno i nesmetano pružati usluge u
toj djelatnosti.

U slučaju prekida obavljanja djelatnosti zbog po-
stupanja pľotivno odľedbi stavka 1. ovog članka prav-
ne osobe koje obavljaju službu dužne su nadoknaditi
nastalu štetu u skladu sa zakonom.

Članak 51.

Javnost rada javnih gľadskih službi osigurava se:

- javnim objavljivanjem godišnjeg progľama ra-
da i pľuŽanja usluga;

- javnim objavljivanjem ľezultata financijskog
poslovanja;

- redovitim izvještavanjem izabranih organa
upravljanja o ľadu i pružanju usluga javne sluŽbe.

Članak 52.

U izradbi godišnjih progTama radova i pružanja
usIuga sudjeluju i gľađani davanjem zamjedbi.

Na rad javnih gľadskih službi građani mogu dava-
ti zamjedbe neposredno tim službama, Gradskom po-
glavarstvu ili upľarmom tijelu koje obavlja nadzor nad
njihovim ľadom.

Gľadske javne službe za svoj rad odgovorne su

Poglavarstvu i Gradskom vijeću'

ČIanak 53

Radi zaštite i očuvanja izgľađenih ,komunalnih
objekata i uređaja odnosno javnih dobaľa i opreme nad
javnim povľšinama gľada Makarske, kao osnove za
trajno obavljanje javnih službi, posebnom se odlukom
propisuje komunalni ľed i mjeľe za njegovu provedbu.

Nadzor nad provođenjem komunalnog reda u
gradu obavlja služba komunalnih redara.'

Ustrojstvo i način rada službe komunalnih redaľa
propisat će Gradsko vijeće svojom odlukom u skladu
sa zakonom.

VIII. MEĐUSTRANAČKo VIJEĆE

Članak 54.

Radi razmjene mišljenja, utvrđivanja zajedničkih
osnovnih stavova, promicanja rađa te razvijanja dru-
gih oblika međusobne suradnje i aktivnosti vijećnika
osniva se Međustľanačko vijeće gľada.

Posebnom oďukom Gradsko vijeće utvľđuje
ustrojstvo zadaće i način rada, te prava i dužnosti
članova Međustranačkog vijeća.

Prostor, sľedstva i druge uvjete za rad Međustra-
načkog vije a osiguľava Gľadsko vijeće.

Ix. NEPoSREDNo SUDJELoVANJE GRAĐANA U
oDLUČIVANJU I PRAVo INICIJATIVE

Članak 55.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odluči-
vanju o lokalnim poslovima putem ľeferenduma i
mjesnog zboľa građana u skladu sa zakonom i ovim
Statutom.

. Čtanak 56.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o
prijedlogu o promjeni Statuta Grada, prijedlogu za
promjenu podľučja Grada, o pľijedlogu općeg akta i
drugog pitanja iz djelokruga Gľada, kao i o drugim
pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Referendum, temeljem određaba zakona i ovog
Statuta, ľaspisuje Gradsko vijeće na prijedlog 1/3
članova Vijeća, na prijeđIog Poglavarstva, odnosno 1/5
mjesnih odbora na području Gľada ili 10% građana
upisanih u popis birača Gľada Makarske.

Vijeće je dužno raspraviti o svakom prijedlogu iz
stavka 2. ovog članka, a ako prijedlog ne pľihvati,
dužno je o tazlozirrra odbijanja obavijestiti predlagača.

Članak 5?..

Pravo glasovanja na referendumtr imaju građani s
pľebivalištem na području Gľada upisani u popis
biľača Grada.

oďuka donesena na referendumu obvezatna je za
Gradsko vijeće.

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih
zboľova gľađana o pľijedlogu općeg akta ili drugog
pitanja iz djelokruga Gľada, kao i o dľugim pitanjima
koja su određena Zakonom ili ovim Statutom.

Prijedlog koji na referendumu ne bude prihvaćen
može se ponovno iznijeti na referendum nakon proteka
vľemena određenog zakonom.

Članak 58.

Građani i pravne osobe imaju pľavo pľeďagati
Gľadskom vijeću donošenje određenog akta ili ľješava-
nje određenog pitanja iz njegove nadležnosti.

o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Gradsko
vijeće mora raspravljati, ako ga potpisom podľŽi naj-
manje 10% birača upisanih u popis birača Grada, te
se mora dati odgovoľ podnositeljima prijedloga najka-
snije u roku od tri mjeseca od prijema pľijedloga.

Članak 59.

Svaki gľađanim ima pravo podnošenja prigovoľa i
pritužbi na ľad Gradskog vijeća i njegovih tijela, te na
nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se
obľaćaju radi ostvarivanja svojih pľava i inteľesa ili
izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Tijelo kojem je podnijeta pritužba ili prigovor
dužno je gľađanima i pravnim osobama dati odgovor u
roku od 30 dana od dana podnošenja pľitužbe odnosno
prigovora.

Tijela iz stavka 1. ovog članka duŽna su u
službenim prostorijama na vidno mjesto osigurati
potľebna tehnička i druga sredstva za podnošenje
pľitužbi i prigovora (knjiga za prítužbe i sI.) i
omogućiti usmeno izjavljivanje pritužbe odnosno pri-
govora.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 60.

Mjesni odbori osnivaju se kao oblik neposrednog
sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslo-
vima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja ĺaživot
i rad gľađana.

Članak 61.

Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati
gľađani i njihove organizacije i udruŽenja, Gradsko
vijeće i Gradsko poglavaľstvo.

Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora sadrži:

- naziv (ime) mjesnog odbora;

- područje mjesnog odbora;

- sjedište mjesnog odbora;

- obrazloźenje opravdanosti i potľebe osnivanja
mjesnog odbora;

- podľobnije podatke o zadacima i sľedstvima
mjesnog odbora.

Članak 62.

Prijedtog za osnivanje mjesnog odbora raspravlja
se na zboru gľađana naselja ili dijela naselja, koji
saziva gľadonačelnik. Da bi se mogla donijeti odluka o

osnivanju mjesnog ođbora zboľu građana mora biti
nazočno najmanje 10% biľača upisanih u popis birača
naselja ili dijela naselja. Odluka o osnivanju mjesnog
odbora punovažna je ako se za nju izjasni većina
nazoěnih gľađana na zboľu.

O izdvajanju dijela naselja iz mjesnog odbora, o
spajanju mjesnog odbora ili o diobi mjesnog odbora
odlučuje se na način i po postupku utr,ľđenom za
osnivanje mjesnog odbora.

Članak 63.

Mjesni odbor na pođručju za koje je osnovan
utvľđuje pľogramom potľebe osobito oko:

- uređenja mjesta, izgľadnje i odľžavanja manjih
parkova, dječjih igrališta, rekreacijskih špoľtskih ig-
ľališta;

- izgľadnje i održavanja objekata koji služe za
svakodnevne potrebe gľađana (paľkiľališta' nogos-
tupa, poljskih putova, tržĺica, mjesne kanalizacije,
vodovoda i sl.);

- čišćenja javnih površina, odvoza smeća, od-
vodnje atmosferskih voda, zaštite okoliša i dr.

Sredstva za obavljanje poslova iz stavka 1' ovog
čIanka osiguľavaju se putem proračuna Grada, dopri-
nosa građana, odnosno dľugih prihoda iz iĺnovine
mjesnog odboľa.

Članak 64.

oľgani mjesnog odbora su vijeće mjesnog odboľa i
pľedsjednik vijeća.

Članove vijeća mjesnog odboľa (i njihove zamje-
nike) javnim, glasovanjem na zboru gTađana biraju
gľađani s područja mjesnog odboľa koji imaju biľačko
pľavo.

Bľoj članova vijeća mjesnog odboľa utvrđuje se
pľavilima mjesnog odbora, tako da njihov bľoj ne bude
manji od pet, niti veći od 11 članova.

Za čIana vijeća mjesnog odbora (odnosno zamje-
nika) izabran je građanin koji dobije natpolovičnu
većinu nazočnih gľađana na zboľu.

Pravo predlaganja kandidata za člana vijeća
mjesnog odboľa (odnosno zamjenika) ima najmanje
deset građana s područja mjesnog odboľa koji imaju
biračko pravo.

opoziv člana vijeća mjesnog odbora, suklađno
odredbama pravila, moŽe podnijeti najmanje dvadeset
građana s podľučja mjesnog odbora koji imaju biračko
pravo.

Vijeće mjesnog odboľa donosi pľogTam rada mjes-
nog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i
zaključni račun, te obavlja i druge poslove utvrđene
zakonom i ovim Statutom.

Članak 65.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz
reda svojih članova na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni ođboľ i za
svoj ľad odgovoran je vijeću, odnosno gradonačelniku.

Vijeće mjesnog odbora moŽe ukazati nepovjerenje
predsjedniku vijeća.

Prijedlog za pokretanje povjerenja predsjedniku
vijeća može dati najmanje 1/3 članova vijeća, kao i
najmanje 57" birača s područja mjesnog odbora'
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Članak 66.

Vijeće mjesnog odbora u skladu s ovim Statutom,
ľadi raspľavljanja o potrebama i interesima gľađana,
te davanja prijeďoga za rješavanje pitanja od lokalnog
značenja, ľľrože sazvati mjesne zboľove gľađana.

Mjesni zbor gľađana može se sazvati i za dio
područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu
ođvojenu ođ dľugih dijelova naselja (dio naselja,
stambeni blok i s1.).

Članak 6?'

Mjesni zboľ gľađana saziva vijeće mjesnog odboľa,
u skladu s ovim Statutom.

Mjesni zboľ gľađana ima pľedsjednika i zamjenika
pľedsjednika kojeg biľa iz reda gpađana na način
pľopisan pravilima mjesnog odbora.

Pľedsjednik i zamjenik predsjednika zbora gľa-
đana biľaju se javnim glasovanjem na zboru gľađana.

Pravo predlaganja kandidata za predsjednika i
zamjenika predsjednika zbora ima najmanje 10 gľa-
đana.

Za predsjednika i zamjenika predsjednika zbora
gľađana izabrani su kandidati koji dobiju natpolovič
nu većinu glasova gľađana nazočnih na zboru.

Članak 68.

Nadzor nad zakonitošću rada organa mjesnog
odbora obavlja Poglavarstvo.

Poglavarstvo Gľada može raspustiti vijeće mjes-
nog odbora ako ono učestalo krši Statut ili ne izvršava
povjerene mu poslove.

XI. JAVNOST RADA I ODGOVORNOST

Članak 69.

Rad Gľadskog vijeća, Gradskog poglavarstva i
odjela gľadske uprave i njegovih odsjeka je javan.

ČIanak ?0.

Javnost ľada Gľadskog vijeća, Gradskog pogla-
vaľstva i odjela gradske uprave i njegovih odsjeka
osigurava se:

_ javnim odľžavanjem sjednica;

- izvješćivanjem i napisima u tisku i dľugim
oblicima javnog informiranja;

- objavljivanjem općih akata i dľugih dokume-
nata na način pľopisan ovim Statutom u. >Glasniku
Grada Makaľskeo'

Čhnak ?1.

Gradsko vijeće svojom odlukom određuje koji
podaci iz tada i nadleŽnosti Vijeća, Poglavarstva i
ođjela gľadske upľave se ne mogu objavljivati, jer
predstavljaju tajnu, te određuje način njihova čuvanja.

Članak ?2.

Izabrani i imenovani čelnici u Gradu obavljaju
svoju funkciju na temelju i u okviru Ustava Republike
Hrvatske, zakona i ovog Statuta, te dobivenih ovlaš-
tenja i osobno su odgovorni za obavljanje svoje
funkciie.

XII. AKTI GRADA

Članak ?3.

Gľadsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja
utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi statut,
poslovnik, odluke, gľadski proračun, godišnji obračun,
preporuke, rješenja, zaključke, upute, te daje auten-
tična tumačenja Statuta, Poslo'uryrika i drrrgih općih
akata Vijeća.

Članak ?4.

Poglavarstvo Grada Makaľske donosi naredbe,
uputstva i pravila kada odlučuje o općim stvarima, te
zaključke i ľješenja kada odlučuje o pojedinačnim
stvarima.

Članak 75.

Radna tijela Gradskog vijeća i Gradskog pogla-
varstva, te odjel gľadske uprave i njegovi odsjeci
donose zaključke, preporuke i rješenja.

Članak ?6.

Gradsko poglavarstvo osigurava izvršenje općih
akataiz članka 73. ovog Statuta na način i u postupku
propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad
zakonitošću rada odjela gľađske uprave i njegovih
odsjeka koji obavljaju poslove iz samoupravnog dje-
Iokľuga Grada.

Članak ??.

odjel gľadske uprave i njegovi odsjeci osnovani
su za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
Grada i neposredno izvršavaju i nadziru provođenje
općih akata Gradskog vijeća i Poglavarstva gľada.

Članak ?B.

odjel gľadske upľave i njegovi odsjeci u izvršava-
nju općih akata iz članka 73. ovog Statuta donose
pojedinačne akte kojima ľješavaju o pravima, obveza-
ma i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protivpojedinačnih akataiz stavka 1. ovog članka
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu
Splitsko-dalmatinske županije'

Na donošenje akta iz ovog članka primjenjuju se
odredbe Zakona o općem upravnom postupku ako
posebnim zakonom nije pľopisan postupak pľed orga-
nima Grada

U sk]adu s odredbama Zakona o upľavnim spoľo-
vima protiv pojedinačnog akta upravnih tijela Grada
moŽe se pokľenuti upravni spor.

Članak ?9.

Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Grad-
skog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu
obavljaju organi sľedišnje dľžavne uprave svaki u
svom djelokľugu u skladu s Ustavom, zakonima i ovim
Statutom.

Članak B0.

Podľobnije odredbe o aktima Grada, postupku
donošenja akata, te autentičnom tumačenju akata
utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća Makarske.

XIII. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA

Članak 81.

Sve pokretne i nepokretne stvaľi i novčana sred-
stva koja pripadaju Gradu, kao i pľava koja pripadaju
Gradu čine imovinu Grada.

ČIanak 82.

Na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlas-
ništvu Gľada upravljanje imovinom pľovodi Poglar-
stvo Gľada po načelima dobrog gospodarenja.

Pojedinačni akt o kupnji, prodaji, davanju na
korištenje, zakupu, podzakupu nekľetnina i pokret-
nina donosi Poglavarstvo.

Pojedinačni akt o osnivanju poduzeća, društava,
javnih ustanova, kao i o prestanku rada, spajanju ili
pripajanju dijela poduze a, društava ili javnih usta-
nova u vlasništvu Grada donosi Gradsko vijeće.

Poglavarstvo Grada daje suglasnost na ľaspoľed
dobiti poduzeća, odnosno dľuštva iz prethodnog
stavka ovog čIanka.

Dio dobiti iz pľethodnog stavka ovog članka, a
sukladno pojedinačnom aktu Poglavarstva, čini sas-
tavni dio gľadskog proračuna.

Na temelju gľadskog proračuna pokrivaju se i
gubici u poduzećima, društvima i javnim ustanovama
koje je osnovao Grad.

Pojedinačni akt u slučaju potľebe pokľića gubi-
taka donosi Poglavarstvo.

Članak 83.

Grad Makarska ima u okviru dľžavne gospodarske
politike svoje prihode kojima u okviru samoupravnog
djelovanja slobodno raspolaŽe.

Pľihodi Grada srazmjerni su poslovima koje Grad
obavlja u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

obveze odnosno rashodi Gľada Makarske srazm-
jerni su prihodima koje Grad ostvari suklađno utvrđe-
nim izvorima financiranja.

Članak 84.

Prihodi Gľada su osobito:

- prihod od nepokľetnih i pokretnih stvari u
vlasništvu Grada;

_ pľihod ođ poduzeća nakon utvľđivanja dobiti
poduzeća i drugih pravnih osoba u vlasništvu Gľada,
te prihod od koncesije koje odobrava Grad;

- prihod od prodaje pokretnih i nepokľetnih
stvaľi u vlasništvu Gľada;

- daľovi, nasljedstva i legati;

- gľadski poľezi i naknade, te takse čije su stope
u skladu sa zakonom Grad utvrđuje samostalno;

- pomoć i dotacije Republike Hrvatske predviđe-
ne u drŽavnom pľoračunu odnosno posebnom zakonu;

- naknade iz drżavnog proračuna za obavljanje
poslova dľžavne uprave koji su preneseni na Grad;

_ prihodi od zajedničkih poľeza odľeđeni za
predškolski odgoj, osnovno školstvo, kulturu, tehničku
kulturu, tjelesnu kultuľu i šport, a koji mogu biti
izvorni ili posľedni iz ľepubličke, odnosno Županijske
stope;

- drugi pľihodi utvrđeni zakonom i odlukom
Gľadskog vijeća.

Članak 85.

Vijeće donosi godišnji pľoľačun za naľednu račun-
sku godinu na prijedlog Poglavaľstva, pľije početka
godine za koju se proľačun donosi.

Gradsko vijeće donosi odluku o izvršenju pľoľa-
čuna (uvjetima, načinu i postupku gospodaľenja pľiho-
dima i ľashođima Grada) na pľijedlog Poglavarstva uz
godišnji pľoľačun.

Ukoliko se godišnji pľoľačun ne donese u roku iz
stavka 1' ovog članka, vodi se pľivremeno financiranje
i to najduŽe za razdoblje od tri mjeseca.

Poglavarstvo grada Makaľske izvještava Gradsko
vijeće o izvršenju pľoračuna gľada Makarske u određe-
nim ľokovima'

xlv. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE oDREDBE

Čhnak 86.

Gľadsko vijeće donijet će opće akte kojima se
uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Gľada, a
u skladu s ovim Statutom i zakonom.

Članak 87.

Prijedlog za pľomjenu Statuta može podnijeti 1/3
vijećnika Gradskog vijeća i Poglavarstvo Gľada.

Pľijedlog mora biti obľazložen a podnosi se pred-
sjedniku Vijeća.

Članak BB.

Gradsko vijeće odlučuje hoće li pristupiti raspravi
o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese
odluka da će se pristupiti ľaspravi o predloŽenoj pro-
mjeni, isti prijeďog se ne može ponovno staviti na
dnerryri red Gradskog vijeća prije isteka roka od šest
mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 89.

Gľad Makarska pľeuzet će nekretnine, pokľetnine,
financijska sľeđstva, te prava i obveze dosadašnje
općine Makarska, čiji je sljednik u roku od 31. ožujka
1994. godine.

KLASA: 021-01/96-01/661
Makarska' 26' 2' 1996 
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