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Gľada
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službeno lasllo Gľada, MAKARsKE

Godišnja pretplata 400'00 kuna
doznačuje se na Žiro raču broj:
Ż360Ň0-1824700000 - Zagrebačka banka

GODINA X BROJ 10

Makarska, 21. srpnja 2003.

Telefon: 6ll-334
Telefax: 612-046

List izlazi po potrebi

( Na temelju članka 20. i 90. statuta Grada
Makarske (''Glasnik'' br. 2102 Gradsko vijeóe
Makaĺske na22. sjednici održanoj 21. srpnja 2003.
godine đonijelo je

ODLUKU
o ukidanju lzvješca o stanju u prostoru Grada

Makarske za razdoblje 1999. - 2002. godine

Čtanat t.

ovom odlukom ukida se lzvješce o stanju u
prostoru Grada Makarske za razdoblje 1999. -

2002. godine, kojeg je donijelo Gradsko vijeée
Makarske na 17. sjednici održanoj 20. siječnja
2002. godine (Glasnik" br. 1/03).

Članat z.

ova odluka stupa na snagu danom đonošenja i
objavit ée se u ''Glasniku'' Grada Makaĺske.

Klasa: 02l -0I lŻ003 -0L 1367 4
Makarska, 21. srpnja 2003.

PREDSJEDNIK
GRADSKoG VUEĆA

Dr. Damiľ Mendeš, v.r.

Na temelju članka 11. st. 1. Zakona o prometnom
uredenju (''NN'' br. 30ĺ94, 68ĺ94,61/00. i 3210Ż) i
članka 20. i 90. stafuta Grada Makaľske (''Glasnik''
br. 2102), Gradsko vijece Makarske na 22. sjednici
odťzanoj 2l. srpnja 2003. godine donijeloje

ODLUKU
o ukidanju Programa mjera za unapređer{e

stanja u prostoru na području Grada
Makarske za razdoblje200Ż. do 2004.

Čtanat t.

ovom odlukom ukida se Program mjeĺa za
unapredenje stanja u prostoru na području Grada
Makaĺske zaĺazdob|je200Ż. - 2004. godine, kojeg
je donijelo Gradsko vijeće Makarske na L7. sjedni-

ci održaĺroj 20. siječnja 2003. i na 19. sjednici
održanoj 1. travnja 2003. (''Glasnik'' br. Il03 i
s/03).

članat z.

ova oďuka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u ''Glasniku'' Grada Makaĺske.

Klasa: OZL -OL nOO3 -Ol t367 5

Makaĺska, 21. srpnja 2003.
PREDSJEDNIK

GRADSKoG VIJEĆA
Dr. Damir Mendeš, v.r.

Na temelju članka 4l.Zakona o predškolskom

' odgoju i naobrazbi (''NN'' broj 10/97) i članka 20' i
90. Statuta Grada Makaĺske (''Glasnik'' br. 2l0Ż),

Gradsko vijece Makarske na 22. sjednici održanoj

21. srpnja 2003. godine, donij'elo je

z^KLJUČłr
o davanju suglasnostĺ na Pravilnik o unutarn-
jem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića

''Biokovsko zvonce'' Makaľska

T.

Daje se suglasnost na Pravilnik o unutarnjem

ustrojsNu i načinu rada Dječjeg vrtića ''Biokovsko
zvonce" Makarska od 28. svibnja 2003. godine.

Klasa: 0 1 2-04103-0 l ; Urbroj : 2147 -Ż3 l0| -0310 l .
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II.

ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u ''Glasniku'' Grada
Makarske.

Klasa: 021 -01 12003-0 1/3688

Makaĺska, 2l. srpnja 2003.

PREDSJEDNIK
GRADSKoG VIIEĆA

Dľ. Damir Mendeš, v.r.

Na temelju članka Ż0. i 90. Statuta Grada
Makarske (''Glasnik'' br.2102) i članka 6. odluke o

stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekĺehinama
(''Glasnik'' br' 2198), Gradsko vijeće Makarske na
22. sjednici održanoj 2l. srpnja 2003. godine
donijelo je

z^KLJUČłr
o prodaji zemljišta Ivanu Augustinovu

L

IVANU AUGUSTINOVU, prodaje se zemljište
u vlasnišwu Građa Makaĺske powšine 56 m2 i to
dio čest. zem. l7l8 K.o. Makarska-Makaĺ Z.K.u.
1763, a radi formiranja građevne paľcele.

u.

Zemljište se pĺodaje po cijeni od 815,00 kn za 1

m2, a sve prema procjeni Ministarstva financija
Porezna uprava' Područni ured Split - Ispostava

Makaĺska. Klasa: 4l0-Żol03-olľI0 od 17. travnja
2003. godine.

m.

ovlašćuje se gradonačelnik Grada Makarske
Ante Novak, da potpiše ugovor o prodaji zemljišta.

Klasa: 02l -u lŻ003 -0l l 17 54
Makarska, 21. srpnja 2003.

PREDSJEDNIK
GRADSKoG VÍJEĆA

Dľ. Damĺr Mendeš, v.r.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i
područnoj i regionalnoj samoupravi (''NN'' br.

33ĺ01) te članka 20. i 90. Statuta Grada Makarske
(''Glasnik'' br.2102), Gradsko vijeće Makaĺske na
22. sjednici održanoj 21. srpnja 2003. donijeloje

ODLUKU
o izmjenĺ i dopuni odluke o uľeđenju pľometa

na podľučju Grada Makarske

Čhnak t.

U odluci o uĺeđenju prometa na području Grada
Makarske (''Glasnik'' broj 5/98) daju se slijedeće
izmjene i dopune:

U članku 30. dodaje se st. 2 koji glasi:
"Izuzetno osobna vozila parkirana na mjestu,

koje nije namijenjeno za parkiĺanje istih, te kada ih
nije moguće ukloniti na drugi način, blokiĺat će se
napravom za blokiĺanje kotpča, po nalogu komu-
nalnog redaľstva ili sluŽbene osobe Ministarstva
unutamjih poslova.

Motori na šetnici Gradske plaže blokirat će se
napÍavom za blokiĺanje kotača po nďogu komu-
nalnog redaĺstva ili službene osobe Ministarstva
unutarnjih poslova."

Čla''at z.

Ova izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu
danom donošenja i objavit će se u ''Glasniku Gľada
Makarske".

Klasa: 021 -OI 12003-0 l/3689
Makarska, 21. srpnja 2003.

PREDSJEDNIK
GRADSKoG VUEĆA

Dľ. Damiľ Mendeš, v.r.

Na temelju članka 2. i 5. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o trgovini ("NIN" br. 62101) i
članka 3. i 4. Pravilnika o radnom vremenu pro-
davaonica i drugih oblika trgovine na pďo (''NN''
br. 80/01) i članka 42. Poslovnika o radu Gradskog
poglavaĺstva Makarske (''Glasnik'' br. 3l02),
Gĺadsko poglavaĺstvo na 47. sjednici održanoj 11.

srpnja 2003. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika o radnom yremenu
prodavaonica i dľugih oblika trgovine na

malo na podľučju Gľada Makaľske

članat t.

U Pravilniku o radnom vÍemenu prodavaonica i
drugih oblika trgovine na malo na području Grada
Makarske (''Glasnik'' br. 8/03) daju se slijedeće
izmjene:

''U članlru 3. Pravilnika stav 4. mijenja se i glasi
završiti s radom najkasnije u 23,00 sata (ned-

jeljom)"
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Čtanat z.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Glasniku" Grada Makarske.

Klasa: o2l -o L tŻo03 -ol n88? t2
Makarska, ll. srpnja 2003.

ZAMJENIK
GRADoNAčBĺ-ľxł:

Zvonimiľ Galić' dipl. ing.' v.r.

Iv.

ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u ''Glasniku'' Grada
Makarske.

Klasa: o2l -o t ľ2oo3-o l/3 690
Makaĺska, l1. srpnja 2003.

ZAMJENIK
GRADoNAČBLtĺltrĺ:

Zvonimir Galić' dipl. ing.' v.ľ.

Na temelju članka 29. i 32. odluke o uređenju
prometa na području Grada Makaĺske (''Glasnik'' br.
5/98) Gĺadsko poglavaĺstvo Makarske na47. sjedni-
ci održanoj l l. srpnja 2003. godine, donijelo je

z^KLJUČłr
o visini troškova uklanjanja' premještanja i

čuvanja pľemještenih vozila te blokada vozila

Na temelju članka 5. ođluke o organizaciji i
načinu naplate parkiĺanja u Gradu Makarskoj
("Glasnik" br. 5/98) Gradsko poglavarstvo
Makarske na 47. sjednici održanoj 11. srpnja 2003.
godine, donijelo je

zAKLJUčłx
I.

ovim Zaključkom određuje se visina troškova
uklanjanja, premještanja i čuvanja premještenih
vozila na području Grada Makarske, te blokada
istih.

Daje se suglasnost na Cjenik usluga HVIMAK
Makaĺska od 1. srpnja 2003. i to:

II.

''PAIJK''

- premještaj vozila
- pokušaj premještanja

I.

Parking''CentaÍ'' (Jadranska ulica)

-lsat
- dnevna karta

5,00 kn
50,00 kn

350,00 kn
200,00 kn

il.

m.

"LISICE" (blokada vozila na motorni pogon)

-lsat
- dnevna karta
- mjesečna kaĺa

5,00 kn
50,00 kn

300,00 kn

- blokada osobnog vozila
- blokada kombija
- blokada autobusa
- motori
- pokušaj blokade za sva vozila

350,00 kn
500,00 kn
600,00 kn
200,00 kn
200,00 kn

Klasa: 021 -Ol l2OO3 -01 I 3 69 I
Makarska, 11. srpnja 2003.

ZAMJENIK
GRADoNAČBLľĺlra:

Zvonimir Galić' dipl. ing.' v.r.
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sADRŽAJ

GRADSKo vlJnĆp t. 961nka o dopuni Odluke o uredenju prometa

1. oďuka o ukidanju lzvješća o stanju u pÍos-
toru Grada Makarske z.anzdoblje 1999. -
2002. godine ..... 49

na podrtlčju Grada Makaĺske 50

2. Odluka o ukidanju Programa mjera za
unapredenje stanja u. prostoru na podruěju
Grada Makarske za, razdoblje 200Ż. - 20u.

GRADSKO POGLAVARSTVO
1. Pravilnik o izmjeni Pravitnika o radnom vre-

menu prodavaonica i drugih oblika trgovine
na mďo na podruěju Grada Makarske . . . . 50

2. 7-akJjuč;ak o visini troškova uklanjanją pre-
mještanja i čuvanja premještenih vozila te o

godine 49

3. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o
unutamjem usEojstvu i načinu rada Dječjeg
vrtića''Biokovsko zvonce'' Makaĺska . . . . . 49

ż'
4. 7aključnk o prodaji zemljišta u vlasništvu

Grada Makarske Ivanu Augustinovu . . . . . 50

blokadi voztla- 51

3. Zakljuěak o davanju suglasnosti na Cjenik
uslugatryIMAKMakaĺska ...... 51

(.

I GLASNIE
Gľrđr

UATARSEE

IZDAVAč: Grad Makarska - 7a,izdavača odgovaĺa urednik dipl. iur. Drago Šimić, Makarska, obala Kralja Tomislava l
Tisak Tiskara ''Franjo Kluz'' d.d. _ omiš


