ZV

PAN I

JA

SPL ITSK

O.

DA L

MAT

GLASNIK

IN S

KA

Gra'da

MAI{ARSKE

službeno
Godišnja predplata 400'00 kuna
doznačuje se na žiro račun bľoj:
2360000-1824900000

- Zagrebačka banka

lasilo

Gľada MAKAn,sKE
Telęfon: 611-334
Telefax: 612-046
List izlazi po potrebi

GODINA X
BROJ 5
Makarska I travnja 2003.

Na temelju članka 1l. stavak I' Zakoĺa o prostornom uređenju("Narodne novine'', broj 30194,
68198, 61100 i 32/02) i članka 20. i 90. Statuta Grada
Makarske, Gradsko vijeće na 19. sjednici održanoj
l. travnja 2003. godine, donijelo je

TZN{JENE I DOPUNE

Pľograma mjeľa za unapľeđenjestanja u
prostoru na podľučjuGľada Makaľske za
razdoblje 2002. - 2004. godĺne
I.

U

Programu mjera za unapređenje stanja u
prostoru na području Grada Makarske za razdoblje
2002. - 2004. godine ("Glasnik", broj l/03), daju
se sljedeće izmjene i dopune:
U poglavlju l. Dokumenti Prostornoga uređenja
č1a je izrada u tijeku, dodaje se:
I.Ż.4. DPU Groblje Zagon
U Poglavlju 2. Potreba izrade novih Prostornih
planova u točci Ż.2.l. DPU Biloševac u stavku l
briše se turističko funkcionalnih cjelina, a dođajese
"Hoteli sa četri zvjezdice i više i kampovi najviše
kategorije"

_ u točci 2.2.3. DPU Groblje Makarska (Zagon), brisati rlječ, "(Zagon)"
- u poglavlju 2. "Potreba izrade novih prostornih planova'', brisati sljedeće:

"točku 2.2.8. DPU Volicija l''
"točku 2.2.9. DPU Žbare"
"točku 2.2.16. DPU Runjevac''
- u poglavlju 3. "Potreba izrade izmjena i
dopu-na postojećih prostornih planova'', uvrstiti
slijedeće točkaste izmjene planova:
-':3.l.6' izmjena PUP-a Centar _ Žbare"
- "3.1.7. izmjena PUP-a Zelenka - Runjevac"
- "3.1.8. izmjena PUP-a "Sportsko - poslovne
zone Dugiš''

- u poglavlje 3. "Potreba izrade izmjena i
dopuna postojećih planova'', uvrstiti "izmjene i
dopune postojeóih kompletnih PUP-ova, odnosno

DPU-a,

- 3.2.l.

-

"Izmjena i dopuna PUP-a "Volicija" i

3.2.2. "Izmjena

i

dopuna DPU-a "Gradska

spoľtska dvorana'' ISTOK.
II.

Ove Izmjene

unapređenje stĄa

i

dopune Programa mjera za
u prostoru na području Grada

Makaľske zarazdoblje2002. - 2004. godine, stupaju
na snagu danom objave u "Glasniku Grada Makarske".
KLASA:

02I -0

Makaľska,

0l.

l l 0Ż-0l 13 18612
havnja 2003. godine

Predsjednik

GRADSKoG VIJEĆA
dr. Damir Mendeš, v.r.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Makarska
("Glasnik Grada Makarska'', broj 2102) i zaključka
Gradskog vijeóa sa 17 ' sjednice održanę dana ŻO.
siječnja 2003. godine, o usvojenom elaboratu "Vodo-

opskĺba grada Makarske'', Gradsko vijeóe na 19.
sjednici odľžanoj dana 01.

traĘa 2003.

godine, donosi

ODLUKU

pľovedbi Pľogľama
"Vodoopskľba grada Makaľska''
o

Članak l.

Realizacija Programa "Vodoopskrba grada
Makarska'', Íinancira se u skladu sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj
36195, 70/97, 128/99, 57n00, 129t00 i 59/01),
namjenskim povećanjem cijene potrošnje vode i
odvodnje oĘadnih voda kao i iz drugih izvora.
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Utorak, l. travnja 2003.

ČlanakŻ.

Cijena potrošnje vode pove ava se svim

potrošaćima na području grada Makarska u iznosu
od 0,40 kn po m3 utroška.

Cijena odvodnje oĘadnih voda pove ava Se
svim korisnicima na području grada Makarska u
iznosu od 0,20 ktt po m3 odvodnje.

Iznos namjenskog povećanja cijene potrošnje i
odvodnje, bit će sastavni dio računa koji "Vodovod''
- d.o.o. Makarska izdaje korisnicima.

GLASNIK

travnja 2003

1.

"U članku 15. pod V. odjel za

I.

telekomunikacij skih ĺrstalacij a, a kojih investitor

Grad Makarske, utvrđujese u jednokĺatnom iznosu
od 40,00 kn po m2 zalzętę odnosno korištene javne
površine, za svaku pojedinačnu instalaciju, na rok

i

Klasa:

02

1

-0

l/2003-01 /3230/3

Makaľska,0l. travnja2003.

II.

godine Predsjednik

GRADSKoG VIJEĆA

Pod javnim površinama razumijevaju Se uređenei neuľeđenejavno - prometne površine i javno

dr. Damir Mendeš, v'ľ'

- zelene površine.

Članak 4

Invęstitoľ gľadnje i polaganja instalacrja sklapaju

Sredstva prikupljena po ovom osnovu, "VodoVod'' - d.o.o. Makarska izdvojit ćę na posebnom
računu i mogu se koristiti isključivo za realizaciju

privremenog zauzimĄa i korištenja javnih površina

narečenog Programa.

funkcionaln og održav anja'

Na temelju članka 43' i 90. Statuta Grada
Makarske ("Glasnik'', broj 2102), te članka 14. i 46.

ugovore s Gradom Makarska o načinu i uvjetima

u skladu s dobijenom lokacijskom i

Rok valjanosti narečene odluke je 15 godina

"Vodovod" - d.o.o. Makarska, kao nositelj
projekta, obvezan je jednom godišnje, podnrjeti
Íinancijsko izvješće o realizacíji Programa.
Članak7.

o

kao i nadzoma prekopavanja javnih površina zauzeća

zemljišta' radi gľadnje i polaganja instalacija te
intervencija funkcionalnog održavanja utvrđujese

posebnom odlukom odnosno zaključkom.

podnošenja ostavke.

službenom glasilu Grada Makarska'
KLASA: 021-01 /2003 -01 I 1292

godine predsjednik
GRADSKoG VIJEĆA

dr. Damiľ Mendeš, v.ľ.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i

drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj
9196), članak 20. Statuta Grada Makaľske ("Glasnik'', broj 2102) Gradsko vijeće Makarske na 19.
sjednici održanoj 1' travnja 2003 godine' donijeloje

ZAKLJUčłx

o vĺsÍnĺnaknade za,pr^vo služnostĺ javnih
površĺnaza gradnju, polaganje i održavanje
komunalnih, elektroeneľgetskĺh i
telekomunikacĺj skĺh instalacij a

Klasa: 02

Na temelju članka 31.

1

-0 1/2003 -01 l7

5'l

Makarska, l.travnja2003.

i

90. Statuta Grada
Makarske ("Glasnik'', broj 2/Ż002) i članka 3. i I7.

Ivo Raos, dipl. iur., imenuje se za člana Gradskog poglavarstva Makarske, danom l. travnja

il.
ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Glasniku'' Grada Makarske.
02

1

-0 I /2003 -0

II

1294

Makaľska, 1. travnja 2003. godine

GRADSKoG VIJEĆA

i 90. Statuta Grada
("Glasnik'''
te članka 14. i 46'
broj
2102),
Makarske
Poslovnika o ľadu Gradskog vijeća Makarske
Na temelju članka 44.

TZMJENE I DOPUNE

Pravilnĺka o zasnivanju radnog odnosa
sĺstematizacijĺ' plaćama i drugim naknadama
Gradske uprave Grada Makaľske

("Glasnik'', broj 2102) Gľadsko vijeće Makaľske na 19.
sjednici održanoj 1. travnja 2003. godine, donijelo je

RJEŠnľĺB

Članak 1.

o

U Pravilniku o zasnivanju radnog

odnosa o
unutamjem redu, sistematizaciji, plaćama i drugim

razľješenju člana Poglavaľstva
I.

t

I

Ivan lvanda' prof., razrjeśava se funkcije člana
Gľadskog poglavarstva Makarske, danom 1. travnja
2003. godine, zbog podnošenja ostavkę.

Pĺedsjednik

GRADSKoG VIJEĆA
dr. Damir Mendeš, v.r.

godine predsjednik
dr. Damir Mendeš, v.r.

Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Makarske
("Glasnik'', broj Żl99) Gradsko vijeće na 19. sjednici
održanoj l. travnja 2003., donijelo je

naknadama Gradske uprave Grada Makarske
("Glasnik'', broj 8102 i lŻl02) daju se slljedeće
izmjene i dopune:

I.

ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Glasniku'' Grada Makarske.

GRADSKoG VIJEĆA

dr. Damiľ Mendeš, v.ľ

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Glasniku Grada Makarska" -

o ĺmenovanju člana
Gradskog poglavarstva Makaľske

Klasa:

II.

Predsjednik

Članak 8.

RJEŠBľĺB

2003. godine.

Ljubo Šarić,prof., razrješava Se funkcije zamjenika gradonačelnika i člana Poglavarstva Grada
Makarske, danom 8. travnja 2003. godine, zbog

ovaj ZaVJjuč,ak stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 021 -01/03-0111293
Makarska, 19. travnja 2003. godine

ľazľješenjuzamjenika gľadonačelnika
i člana Poglavaľstva
I.

ilI.

Uz izradu dodatnog elaborata, a ovisno o
dinamici razvoja grada Makarska, ova Odluka je
podložna izmjenama i dopunama.

("Glasnik'', broj2102) Gradsko vljeće Makaľske na l9.
sjednici ođržanoj1. travnja 2003. godine, dorujeloje

RJE ŠBľĺB

imovinom.

Način određenja tehničkih i prometnih uvjeta

Članak 6.

Na temelju članka 44. i 90. Statuta Grada
Makarske ("Glasnik'', broj Żl02), te članka 10.
Poslovnika o radu Gradskog vije a Makarske

("Glasnik'', broj 2l0Ż) Gradsko vijeće Makarskę na 19.
sjednici odľžanoj l. travnja 2003. godine' donijelo je

vodi gradsko tijelo za gospodarenje gradskom

Predsjednik

GRADSKoG VIJEĆA
dr. Damir Mendeš, v.r.

Poslovnika o radu Gradskog vijeća Makarskę

uvjetima

Poslove ugovaranja i registracije ugovoľa pro-

Članak 5.

ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Glasniku Grada Makarske''.

dopune Pravilnika stupaju na
objave u "Glasniku" Grada
nakon
dana
snagu osmog
Makarske.

Ove Izmjene

5

II.

Klasa: 021 -0 | 12003-01 17 56
Makarska, 1. travnja 2003. godine

Č|anakŻ.

nij e

Stĺana 45 - Broj

gospodarenje

prostorom pod 9. komunalni redari broj izvršitelja
se mrjenja sa 3 (tri) na 4 (četiri) izvršitelja''.

Visina naknade za pravo služnosti javnih površina u vlasništvu Gľada Makarske za graďnjl,
polaganje i održavanje komunalnih, energetskih i

od l5 godina.

Članak 3.

Makarska, 01. travnja2003.

Utorak,

Na temelju članka 48., stavak 4. Zakona

o

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupľavi, članka
9l. Statuta Grada Makarske ("Glasnik Gľada Maka-

rske", broj 2/00), Gradsko poglavarstvo Grada
Makarske, na34. sjednici održanoj daĺa12. ožljka
2003. godine, donosi

Z^KLJUčłr

o

korištenju, načinu naplate elektľičneenergĺje
preuzete s objekta javne rasvjete

Članak l.

ovim Zak|jučkom se odlučuje o postupku za
priključenje objekata i uređaja(reklamni panoi i dr.)
na objekte javne rasvjete i o visini i načinu naplate
utrošene električne energije preuzete s objekta javne
rasvjete.

GLASNIK
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Članak2'

Visina naknade iznosi

Postupak za priključenje objekata i uređajana
objekte javne rasvjete, pokĺeće se podnošenjem
zahtjeva za priključenje Gradu Makarska - odjelu

Bez suglasnosti Odjela za gospodarenje prosto-

uređajana objekte javne

viśeod parametra

Članak 5.

Naknada za upotrebu električne energije,

Makarska".
s

objekata javne rasvjete, vrši se paušalno svakog
tromjesečja, a za jedanaest sati po danu.

Godišnja pľedplata 400,00 kuna
doznačuje se na žiro račun broj:
Ż3 60000 - 1824900000

ovaj ZaHjučak stupa na Snagu 8 dana od dana
objave u službenom glasilu "Glasniku Grada

Klasa:

02

1

-0 1/03 -0 I /

1295

Makarska, 12, ožnjka 2003.

godine

Gľadonačelnik
Ante Novak, vr.

GRADSKo VIJEĆE
l. Izmjene i dopune Programa
Ż002. - 2004. godine

- Zagľebaćka banka

Na temelju članka 15. i 18. oďuke o upravljanju
poslovnim pľostorom u vlasništvu Grada Makarske
("Glasnik Grada Makarske'', broj 9/98), te članka
90. Stafuta Grada Makarskę ("Glasnik Grada Makarske'', broj 2l0Ż), Gradsko vijeće Grada Makarske

na ŻO. sjednici, održanoj dana 5. svibnja 2003.
godine, donosi

poslovnog pľostora u vlasnĺštvuGľada

Stľanica

dama Gradske uprave Grada Makarske ...............

5. Rješenje o razrješenju zamjenika gradonačelnika

i člana Poglavarstva Ljube Šarića,prof......'.

6. Rješenje o ľazrješenju člana Poglavarstva Ivana lvande' prof. ............
7. Rješenje o imenovanju člana Gradskog poglavarstva Makarske Ive Raosa, dipl. iur'

GRADSKO POGLAVARSTVO
l. Zaključak o koľištenju, načinu naplate električnę energije preuzęte s objekta javne ľasvjete
'...........

I

lasilo

vnim prostorom u vlasništvu Grada Makarske, nakon
što prostor prestane koristiti dosadašnji zakupoprimatelj Zagrebačka banka - d.d. _ Zagreb.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
"Glasniku" Grada Makarska.
021-01/03-0 l/183
Makarska, 5. svibnja2003.

IZDAVAČ: Grad Makarska _ Za izdavača odgovara urednik dipl. iur. Drago Šimić,Makarska, obala Kralja Tomislava
Tisak: ,,PEČAT'' - omiš

1

godine predsjednik
GRADSKoG VIJEĆA

Dr. Damiľ Mendeš, v.ĺ.

Ovom Odlukom daje se suglasnost za dodjelu

na korištenje poslovnog pľostora u vlasništvu Gľada

Makarske, izravnom pogodbom.

Članak 2.

Poslovni prostor se dodjeljuje na korištenje
HRVATSKOJ DEMOKRATSKOJ ZAJEDNICI GRADSKI oDBoR MAKARSKA', za političku
Članak 3.
Poslovni prostor zakoji se daje suglasnost za
dodjelu na korištenje izravnom pogodbom, nalazi se
na adresi Tľg Tina Ujevića l.

l'

ovog

i l8.

odluke o upravljanju postovnim prostorom u vlasništvu Grada
Makarskc ("Glasnik Grada Makarske", broj 9/98), te

Na temelju članka 15.

članka 90. Statuta Grada Makarske ("Glasnik Grada
Makarske'', broj Ż/0Ż), Gradsko vijeće Grada Makaľske na 20. sjednici, održanoj dana 5. svibnja 2003.
godine, donosi

ODLUKU

o

Izros mjesečne naknade je 1,00 kn.

MAKARSKE

Telefon: 611-334
Tęlefax: 612-046
List izlazi po potrebi

Članak l '

Površina poslovnog prostora iz stavka
članka, iznosi lŻ4,78 fiÝ.

GLA S NIK
Glľada

MAKARSKE

Grada

S Gradskim odborom HDZ - Makarska, sklopit
će se Ugovor o korištenju poslovnog prostora
sukladno ovoj ođlucii odluci o upravljanju poslo-

djelatnost.

45

KA

Članak 5.

KLASA:

Makarske, izľavnom pogodbom

2. Odluka o provedbi Programa vodoopskrbe gradaMakarske .....................
.......43
3. Zaključak o visini naknade za prav o služnosti javnih površina za gradnju, polaganje i održavanje
komunalnih,
elektroenergetskih i telękomunikacijskih instalacija....
44
4. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zasnivanju radnog odnosa, sistematizacij i, plać,ama i drugim
nakna-

S

Članak 6.

o davanju suglasnosti za dodjelu na koľištenje

mjera za unapređenje stanja u prostoru na pođručjuGrada Makarske za razdo blje
.......43

KO.D ALMATIN

BRoJ 6
GoDINÄ x
Makarska 13. svibnja 2003.

ODLUKU

SA DR ŽA J

S

GLASNIK

službeno

Sve poslove oko provedbe ove Odluke, uklju-

Članak 8.

IT

MAI{ARSKE

Č|anak7.
čujućii sklapanje Ugovora iz č|anka 6., vrši odjel
za gospodarenje pľostorom.

SPL

Gra'da

Svi korisnici priključaka na objekte javne

rasvjete, mora se izvesti na način koji ce osiguľati uredno

funkcioniľanje objekta jarłre rasvjete i priključka.

PAN IJA

Članak 6.

rom' nę može se izvršiti priključen1e objekata i uľeđaja
na objekte javne rasvjete.

i

U

rasvjete, dużli su sklopiti Ugovor s Gradom Makarska
o pravima i obvezama u svezi priključka na objekte
javne rasvjete.

Članak 3.

Članak 4.

20%o

naplate po cjeniku HEP-a.

za gospodarenje prostorom.

Priključak objekata

Utoľak, l. tľavnja 2003

davanju suglasnosti za dodjelu na koľištenje
poslovnog pľostora u vlasnĺštvuGľada
Makaľske, izravnom pogodbom
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost za dodjelu

na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Grada

Makarske, izravnom pogodbom.

Članak 4.

Clanak2.

Poslovni prostor iz članka 3. ove odluke,
dodjeljuje se na korištenje na ukupni rok od l0

DEMOKRATSKOM CENTRU - GRADSKI

godina, uz mogućnost produženja.

Poslovni prostor se dodjeljuje na korištenje

oDBoR MAIQ{RSKÁ

za političku djelatnost.

