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MAKAĘ,SKEsADnŽłĺ

Gľadsko vijeće

1. Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Makarska
2. Statut Gradske knjižnice Makarska

službeno glasĺlo Gľada MAKARsKE

Godišnja pretplata 400'00 kuna
doznačuje se na żiro ľačun broj:
236N00-l8Ż4900000 - Zagrebačka banka

GODINA XI BROJ 15

Makarska, 29. studenoga Ż004.

Telefon: 611-334
Te|efax: 6lŻ'046

List izlazi po potrebi
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GLASNIK
Gľada

MAKARSKE

lzpłveČ: Grad Makarsk a - Za izdavača odgovara urednik dipl. iur. Drago Šimić, Makarska, obala kralja Tomislava l
Tisak: Tiskara ''Franjo Kluz'' d.d. - omiš

Đ

Na temelju članka 3. i 30. Zakona o financiran-
ju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (NN br. IU93,69197,33100, IŻ7l00,
59l0l, l07 ĺ0I, ll7 lol, É0102 i 147 l03) i članka 20.
i 90. Statuta Grada Makarske (Glasnik bt. Żl0Ż),
Gradsko vijeće Makarske na 3Ż. sjednici održanoj
l7. studenogaŻ004. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni odluke o gľadskim poľezima

Gľada Makarske

Članak 1.

U Odluci o gradskim porezima Grada Makarske
(Glasnik br. I2l04) od Ż5. listopada 2004. godine
članak 6Ż' mijenja se i glasi:

"Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
''Glasniku'' sluŽbenom glasilu Grada Makarske,
osim odredbi o priĺezu na poÍez na dohodak, koje
stupaju na snagu osmog dana od dana objave u
"Narodnim novinama", a primjenjuju se od 1.

siječnja 2005. godine'

članak 2'

Ova izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu
danom objave u SluŽbenom glasilu Grada Makarske'

Klasa: 02I -01 lŻ004-0 I l 4325 12

Makarska, 17. studenoga Ż004'

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
dľ. Damiľ Mendeš, v.r

Na temelju članka 13. i 18. odluke o upravljanju
poslovnim prostoľom u vlasništvu Grada Makarske

(Glasnik Grada Makarskę br. 9/98) i članka 90.
Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske,
br. 2102), Gľadsko vijeće Grada Makarske na 3Ż.

sjednici održanoj dana I7 ' studenoga 2004. godine,
donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za dodjelu na koľištenje

poslovnog pľostoľa u vlasništvu Gľada,
izľavnom pogodbom

Članak l.
Ovom Odlukom daje se suglasnost za dodjelu na

korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Grada
Makarske, izravnom pogodbom.

Članak 2.

Poslovni prostor se dodjeljuje na korištenje za
potrebe MAKARSKE DIJABETIČKB uoRucB,
Makarska, Maslinarska 35a.

Clanak 3.

Poslovni prostor za koji se daje suglasnost za
dodjelu na korištenje izravnom pogodbom, nalazi
se na adresi Dr. Mate Ujevića br. 2 u Makarskoj.

Površina poslovnog pľostora iz st. l. ovog
članka iznosi 26,0Ż m'.

Iznos naknade je 1,00 kn po m' mjesečno.

Članak 4.

Poslovni prostor iz čI' 3. ove odluke dodjeljuje
se na korištenje na rok od 10 godina.

Članak 5.

S Makarskom dijabetičkom udrugom sklopit će
se Ugovor o korištenju poslovnog prostora suklad-
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no ovoj Odluci i Odluci o upravljanju poslovnim
prostorom u vlasništvu Grada Makarske (Glasnik
Grada Makarske, br. 9/98).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Glasniku Grada Makarske - službenom
glasilu Grada Makarske.

Klasa: 021 -0 I I 04 -0 I I 47 26
Makarska, 17. studenoga 2004.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
dľ. Damir Mendeš, v.r.

Na temelju članka Ż0. i 90. Statuta Grada
Makarske (Glasnik br.2l0Ż) te članka 37. odluke o
gradskim porezima (Glasnik br. 610Ż), Gradsko
vijeće Makaĺske na 3Ż. sjednici održanoj 17. stu-
denoga 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o oslobađanju plaćanja poľeza za koľištenje

javne površine na predjelu Paľk šume
Peškeľa u Makarskoj

Članak 1.

ovom odlukom korisnici javne površine na
predjelu Park šume Peškera u Makarskoj osloba-
đaju se plaćanja poreza za zimski period od šest
mjeseci kada se razrezuje 507o iznosa porcza
utvrđenog za period ljetne sezone.

Članak 2.

ova odluka primjenjuje se zaŻ004lŻ005. godi-
nu od 1. prosinca 2004. godine i to na sve korisnike
koji su do l' 12.2004. godine ispunili sve novčane
obveze pľema Gradu Makaľska.

Članak 3'

ova odluka stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u Glasniku Grada Makarske.

Klasa: 02l -u lŻ004 -0 U 45 Io
Makarska, 17. studenoga 2004.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
dľ. Damir Mendeš, v.r

Na temelju članka 44. i 90. Statuta Grada
Makarske (Glasnik br. 2lo4), Gradsko vijeće

Makarske na 3Ż. sjednici održanoj 17. studenoga
2004. godine, donijelo je

RJESENJE
o imenovanju člana Poglavarstva Grada

Makarske

I.

MATE ŻIoĺĆ, iz Makarske imenuje se za člana
Poglavarstva Grada Makaĺske s danom 17. 11.
2004. godine.

II.

ovo Rješenje Stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u Glasniku Grada Makarske.

Klasa: 021 -0 I 12004 -0 I I 4 I 67 12

Makarska, 17. studenoga 2004.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
dr. Damiľ Mendeš, v.ľ.

Na temelju članka 20. i 90. Statuta Grada
Makarske (Glasnik br' Żl02), Gradsko vijeće
Makarske na 3Ż. sjednici održanoj 17. studenoga
2004. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o ľazľješenju i imenovanju

I.

MATE ŽĺoĺĆ razrješava se kao predsjednik
odbora za financije i proračun s danom l7. II.
2004. godine.

il.
MARIN BAŠKovIĆ imenuje se kao predsjed-

nik odbora za financije i proračun s danom 17 ' II.
2004. godine.

ilL
ovo razrješenje i imenovanje stupa na snagu

danom donošenja i objaviti će se u Glasniku Grada
Makarske.

Klasa: 02l -0I 12004 -0 l ĺ 47 27
Makarska, 17. studenoga Ż004.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
dľ. Damiľ Mendeš, v.ľ.

Na temelju članka 20' i 90. Statuta Grada
Makarske (Glasnik br. 2102), Gradsko vijeće
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Makarske na 32. sjednici održanoj 17. studenoga
2004, godine, donijelo je

RJEŠENJE
o ľazľješenju i imenovanju

I.

MATE ŻĺoĺĆ razrješava se kao član odbora za
izbor i imenovanja s danom I7. II.2004. godine.

il.
ZLATK) STANIĆ imenuje se kao član odbora

za izbor i imenovanja s danom 17. II' Ż004.
godine.

m.

ovo razrješenje i imenovanje Stupa na snagu
danom donošenja i objaviti će se u Glasniku Grada
Makarske.

Klasa: 0ŻI -0l l2004-0I l47 Ż7 lŻ
Makaľska, 17. studenoga Ż004'

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
dľ. Damiľ Mendeš, v.ľ.

Na temelju članka 20. i 90' Statuta Grada
Makarske (Glasnik br. Żl0Ż), Gradsko vijeće
Makarske na 3Ż. sjednici održanoj 17. studenoga
2004. godine, donijelo je

RJESENJE
o razľješenju i imenovanju

I.

LEA PUHARIĆ VISKOVIĆ razrješava se kao
član odbora za izbor i imenovanje s danom I7 . 11.

2004. godine.
II.

LORI VELIČKOVIĆ imenuje se kao član
Odbora za izbor i imenovanje s danom 17. II.
2004. godine.

il.
ovo razrješenje i imenovanje Stupa na snagu

danom donošenja i objaviti će se u Glasniku Grada
Makarske.

Klasa: 021 -01 12004-01 I 47 27 13

Makaľska, 17. studenoga Żo04.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
dľ. Damir Mendeš, v.ľ.

Na temelju članka 20. i 90. Statuta Grada
Makarske (Glasnik br' Żl0Ż), Gradsko vijeće
Makarske na 3Ż. sjednici održanoj 17. studenoga
2004. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o ľazľješenju i imenovanju

I.'
LEA PUHARIĆ VISKOVIĆ razrješava se kao

član odbora zapriznanja i odlikovanja s danom 17.

11.2004. godine.
il,

LORI vELIČKovIĆ imenuje se kao član
odboľa za pnznanja i odlikovanja s danom I7. II.
2004. godine.

m.

ovo razrješenje i imenovanje Stupa na snagu
danom donošenja i objaviti će se u Glasniku Grada
Makaľske.

Klasa: 02| -u lŻ004 -0 I l 47 27 l 4
Makarska, 17. studenoga 2004.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
dľ. Damir Mendeš, v.ľ.

Na temelju članka Ż0. i 90. Statuta Grada
Makarske (Glasnik br. Żl0Ż), Gradsko vijeće
Makarske na 3Ż. sjednici održanoj 17. studenoga
2004. godine, donijelo je

RJESENJE
o ľazrješenju i imenovanju

I.

ANELA ŻĺlĺĆľazrješava se kao član Upravnog
vijeća DV ''Biokovsko zvonce'' s danom I7. lI'
2004. godine.

il.

MATE ŽĺoĺĆ imenuje se kao član Upravnog
vijeća DV ''Biokovsko zvonce'' s danom 1'] ' II.
2004. godine.

n.
ovo razrješenje i imenovanje stupa na snagu

danom donošenja i objaviti će se u Glasniku Grada
Makarske.

Klasa: OZI -0U20O4 -0 U 445 5 12

Makarska, 17. studenoga Żo04.

PREDSJEDNIK
GRADSKoG VIJEĆA:
dr. Damir Mendeš, v.ľ.



Strana 156 - Broj 15 GLASNIK Ponedjeljak, 29. studenoga 2004. Ponedieliak,29 studenoga 2004. GLASNIK Strana 157 - Broj l5

Na temelju članka Ż0. i 90' Statuta Grada
Makarske (Glasnik br. 2l0Ż), Gradsko vijeće
Makarske na 3Ż. sjednici održanoj 17. studenoga
2004. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o razľješenju i imenovanju

I.

MARIN BAŠKovIĆ razrješava se kao član
Upravnog vijeća DV ''Biokovsko zvonce'' s danom
I7. 11.2004. godine.

II.

STIPAN STANIĆ imenuje Se kao član
Upravnog vijeća DV ''Biokovsko zvonce'' s danom
I7' lÍ' 2004. godine.

il.
ovo razrješenje i imenovanje Stupa na snagu

danom donošenja i objaviti će se u Glasniku Grada
Makarske.

Klasa: 021 -0 I 12004 -0 I I 445 5 13

Makarska, 17. studenoga 2004.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
dr. Damir Mendeš, v.r.

Na temelju članka 38. Zakona o zaštiti od ele-
mentamih nepogoda (NN broj 73197) i to članka 20.
i 90. Statuta Grada Makarske (Glasnik br. Żl0Ż),
Gľadsko vijeće Makarske na 3Ż. sjednici održanoj
17. studenogaŻ004. godine, donijelo je

RJESENJE
o imenovanju Povjeľenstva za procjenu šteta

od elementaľnih nepogoda

I.

U Povjerenstvo za procjenu šteta od elemen-
tarnih nepogoda imenuje se:

1. Stipan Stanić, pročelnik odjela Za gospo-
darenje prostorom, za pľedsjednika

2. Ljubomir Ljubičić, pročelnik odjela za
društvene djelatnosti, za člana

3. ognjen Radić, stručni suradnik' za č|ana
4. Lara Rakušić lvanković, stručni suradnik, za

člana
5. Dražen Glavina, zapovjednik DVD Makar-

ska, za člana

6. Fran Šantrić, referent za komunalne poslove,
za člana

7' Bernard Bokšić, vještak poljoprivredne
struke, začlana

II.

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

Klasa : 0Ż1 -0 I 12004 -0 I l 4522
Makarska, 17. studenoga 2004.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
dr. Damiľ Mendeš, v.ľ.

Na temelju članka Ż0. i 90. Statuta Grada
Makarske (Glasnik br. ŻloŻ), Gradsko vijeće
Makarske na 30. sjednici održanoj 7' listopada
2004. godine, donijelo je

ZAKLJUCAK
o prihvaćanju izvješća o radu Makarskog

komunalca d.o.o. za 2003. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o radu za 2003. godinu
Makarskog komunalca d.o.o.

il.
ovaj Zaključak stupa na Snagu danom dono-

šenja i objavit će se u Glasniku Grada Makarske.

Klasa: 0ŻI -0UŻ004-0I l 47 28
Makarska, 7. listopada 2004.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
dr. Damir Mendeš, v.r

Na temelju članka 20. i 90' Statuta Grada
Makarske (Glasnik br. Żl02), Gradsko vijeće
Makarske na 30. sjednici održanoj 7. listopada
2004. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o pľihvaćanju izvješća o radu Gradskog

muzeja Makaľska za2003. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o radu za Żo03. godinu
Gradskog muzeja Makarska.

il.

ovaj Zaključak stupa na snagu danom dono-
šenja i objavit će se u Glasniku Grada Makarske.

Klasa: 02l -0I lŻ0o4 -0 U 47 Ż8 lŻ
Makarska, 7. listopada 2004.

PREDSJEDNIK
GRADSKoG VIJEĆA:
dr. Damiľ Mendeš, v.r.

Na temelju članka 20. i 90. Statuta Grada
Makarske (Glasnik br' Żl02), Gradsko vijeće
Makarske na 30' sjednici održanoj 7' listopada
2004. godine, donijelo je

ZAKLJUCAK
o pľihvaćanju izvješća o ľadu Gradske
knjižnice Makaľska za2003. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o radu za Ż003. godinu
Gľadske knjižnice Makarska.

il.
ovaj Zaključak stupa na snagu danom dono-

šenja i objavit će se u Glasniku Grada Makarske'

Klasa: 02I -0UŻ004 -0 l l 47 Ż8 13

Makarska, 7. listopada 2004.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
dľ. Damiľ Mendeš, v.r.

Na temelju članka 20. i 90. Statuta Grada
Makarske (Glasnik br' 2l0Ż), Gradsko vijeće
Makarske na 31. sjednici održanoj 19' listopada
2004. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o pľihvaćanju izvješća o radu Javne ustanove

Gradski športski centaľ Makaľska
za 2003. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o radu za 2003. godinu
Javne ustanove Gradski šponski centar Makarska.

il.
ovaj Zaključak stupa na snagu danom dono-

šenja i objavit će se u Glasniku Grada Makarske.

Klasa: 02I -0 l lŻ004 -0I l 47 28 l 4
Makarska, 19. listopada 2004.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
dr. Damir Mendeš, v.ľ.

Na temelju članka 20. i 90' Statuta Grada
Makarske (Glasnik br. 2ĺ02), Gradsko vijeće
Makarske na 31. sjednici održanoj 19. listopada
2004. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o radu Javne ustanove

Gradske galeľije ''Antun Gojak''
za 2003. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o radu za 2003. godinu
Gradske galerije "Antun Gojak".

II.

ovaj Zaključak stupa na snagu danom dono-
šenja i objavit će se u Glasniku Grada Makarske.

Klasa: 0Żl -0l lŻ004 -0 I l 47 Ż8 l 5

Makarska, 19. listopada 2004.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
dr. Damiľ Mendeš, v.ľ.

Na temelju č|anka 42. Poslovnika o radu
Gradskog poglavarstva Makarske (Glasnik br.
3102), Gradsko poglavarstvo Makarske na 98. sjed-
nici održanoj 8. studenoga 2004. godine, donijeloje

RJEŠENJE
o imenovanju Povjeľenstva za izgľadnju

lukobľana u luci Makarska

I.

U Povjerenstvo za izgradnju lukobrana u luci
Makarska, imenuju se:

1. Ante Novak, gradonačelnik, za predsjednika
2' Siniša Srzić, zamjenik gradonačelnika, za

člana
3. Zv onimlĺ G alić,. zamjenik gradonačelnika, za

člana
4. Dr. Damir Mendeš, predsjednik Gradskog

vijeća' za člana
5' Dr. Marko odžić Bebek, član Poglavaľstva,

za č|ana
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6. Ivica Cikotić, inspektor hidro-gľadnj e, za člana
7' Josip KalajŽić,, kapetan Lučke ispostave

Makarska, zač|ana
8. Željko Mišić, pomoćnik pročelnika Uprav-

nog odjela pomorstva SDŻ, za č|ana

m.

ovo Rješenje stupa na Snagu s danom donošenja

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

Klasa: 0ŻI -u lŻ004 -0I l 447 2

Makarska, 8. studenoga Ż004.

GRADoNAČBLNIĺ<:
Ante Novak

II.

Po potrebi u Povjerenstvo se mogu imenovati i
drugi stručni suradnici i projektanti. SADRŽAJ

Gľadsko vijeće

1. Odluka o dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Makarske
2. odluka o davanju suglasnosti za dodjelu na korištenje

poslovnog prostora u vlasništvu Grada izravnom pogodbom ....,

3. odluka o oslobađanja od plaćanjaporeza za korištenjejavne
površine na predjelu Park šume Peškera u Makarskoj

153

153

4' Rješenje o imenovanju člana Poglavarstva Grada Makarske
154
r54
154
r55
155

155

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika odbora za financije i Proračun
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana odbora za izbor i imenovanja ................

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana odbora zaizbor i imenovanja .....'..........

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana odbora zapnznanja i odlikovanja ....'.'....'...........
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog
vijeća DV Biokovsko zvonce Makarska
Razrješenje i imenovanje člana Upravnog vijeća DV Biokovsko zvonce Makaľska
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za pľocjenu šteta od elementarnih nepogoda
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu zaŻ003. godinu Makarskog komunalca d.o.o. ...'..

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu zaŻ0o3. godinu Gradskog muzeja Makarska ..'.'...
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu zaŻ003. godinu Gradske knjižnice Makarska '......

155

156

r56
156

156

r57
15.

16.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za2003. godinu
Javne ustanove Gradski športski centar Makarska
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za2003. godinu

r57

Gradske galerije "Antun Gojak" Makarska r57

Gľadsko vijeće

1. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izgradnju lukobrana u luci Makarska r57

E
H
ffi
H



żvp A N I JA s P L I T s I( o - D A L ltĺ A T I Ns l<A

GLASNIK
Gľada

MAIíAĘ,sKE
službeno glasllo Gľada MAI(ARsKE

Godišnja pretplata 400'00 kuna
doznačuje se na ž'iĺo račun broj:
236W0-1824900000 - Zagĺebačka banka

GODINA XI BROJ 16

Makaľska, 14. prosinca 2004.

Telefon: 611-334
Telefax: 612-046

Listiz|azi po potľebi

GLASNIK
Gľada

MAKARSKE

lzoavłČ: Grad Makarsk a - Za izdavača odgovara urednik dipl. iur. Drago Šimić, Makarska, obala kralja Tomislava l
Tisak: Tiskara ''Franjo Kluz'' d.d. - omiš

Đ

Na temelju čl. I2. i čl. I7. odluke o kriterijima i
mjerilima za izgradnju i kupnju stanova iz
Programa poticane stanogľadnje na području Grada
Makarske, te čl. I7. i čL. 31' Statuta Grada
Makarske, Gradsko vijeće na 33. sjednici održanoj
dana 14. prosinca 2004. godine, donosi

PRAVILNIK
o uvjetima, mjerilima i postupku za

određivanje ľeda pľvenstva za kupnju
stana iz Progľama poticane stanogradnje

Grada Makarske

I. oPĆE oDREDBE

Članak 1.

ovim Pravi]ĺikom utvrđuju se uvjeti, mjerila i
postupak za kupnju stanova koji se grade u okviru
poticane stanogradnje na području Grada Makarske
sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima zaizgrad-
nju i kupnju stanova iz Programa gradske poticajne
stanogradnje na području Grada Makarske koju je
donijelo Gradsko vijeće dana 3. oźujka 2003'
godine (Glasnik br. 4103).

II. UVJETI ZA KUPNJU STANA

Članak 2.

havo na kupnju stana iz Programa poticane sta-

nogradnje Grada Makarske imaju punoljetne osobe -

državljani Republike kvatske, koji su podnijeli zah-
tjev Gľadu Makarska za kupnju stanja, uz uvjete da:

- podnositelj zahtjeva, bračni drug i ostali
članovi obiteljskog domaćinstva, imaju pre-

bivďište na području Grada Makarske naj-
manje 10 godina, odnosno najmanje 5 godina
ukoliko su isto toliko vremena i u radnom
odnosu na području Grada Makarske, kao i

da podnositelj zahtjeva, bračni drug ili
članovi obitelj skog domaćinstva,

- nisu vlasnici kuće ili stana, odnosno kućę ili
staľ'a za odmor ili poslovnog prostora,
odnosno da nisu vlasnici odgovarajuće kuće
ili stana, kuće ili stana Za odmor ili
poslovnog prostora, uz daljnji uvjet da nisu
otkupili stan prema odredbama Zakona o
prodaji stanova na kojima postoji stanarsko
pravo ili odrebama Zakona o naknadi za
imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske
komunističke vladavine i isti naknadno
otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi.

Čhnovima obiteljskog domaćinstva podnositelja
zahtjeva smatraju se: bračni drug, roditelji i osobe ko-
je je podnositelj zahtjeva po zakonu dužan uzdržavati.

Članak 3'

Pored uvjeta iz čl' Ż. ovog Pľavilnika, pod-
nositelj zahtjeva, tj. onaj koji se prijavio za kupnju
stana iz Programa gradske poticane stanogradnje,
da bi mogao biti kupac stana treba zadovoljiti kĺĹ
terije u pogledu platežne sposobnosti koje utvrđuje
poslovna banka koja odobrava kredit, u skladu s

uvjetima određenim sporazumom o poslovnoj
suradnji sa Stambenim gospodarstvom d.o.o.
Makarska, kao investitorom izgľadnje.

III. MJER|L^ Z^ oDREĐIVANJE REDA
PRVENSTV A ZA KUPNJU STANA

Članak 4.

Red prvenstva po kojem građani stječu pravo na
kupnju stana iz gradske poticane stanogradnje,
određuje se na temelju sljedećih kľiterija:

1. stambeni status i uvjeti stanovanja,
2. dužina prebivanja na području Grada

Makarske,


