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t' GLASNIK
Gľada

MAKAn,SKE
službeno lasilo Gľada MAKARsKE

Godišnja pretplata 400'00 kuna
doznačuje se na źiĺo račun broj:
23600w-l824900000 - Zagrebačka banka

GODINA XI BROJ 10

Makarska, 3' ko|ov oza Ż004.

Telefon: 6ll-334
Telefax: 612-046

Listizlazi po potrebi

Na temelju članka 30. Zakona o proracunu
(''Narodne novine'', broj 96/03), te članka 31. i 90.

Statuta Grada Makarske (''Glasnik'', broj 2l0Ż),
Gradsko vijeće na29. sjednici održanoj 20. srpnja
2004. godine, donosi

Umanjenje: 85.000,00
Novi iznos: 3.035.000,00

Doprinosi za zdr av stveno osiguranj e:

Planirano: 540.000,00
Umanjenje: 14.000,00
Novi iznos: 526.000,00
3133 Dopľinosi za zapošljavanje:

Planirano: 50.000,00
Umanjenje: 1.500,00
Novi iznos: 48.500,00

ODLUKU
o izmjeni Proľačuna Grada Makarske

2a2004. godinu

Čtanak 1.

ovom odlukom mijenja se odluka o Proračunu
Grada Makarske zaŻ004. godinu u sljedećim pozi-
cijama:

Razdjel02 odjel za društvene djelatnosti
Glava 01 Program javnih potreba u kulturi
Proračunski korisnik 02 Gradska knjižnica

Razdjel 03 - Odjel za gospodarenje prostorom
P ro gram : I z gradnj a komunalne infrastruktur e i
kapitalnih objekata

3111 Plaće za redovan rad:
Planiĺano: 260.000'00
Povećanje: 85'000'00
Novi iznos: 345.000,00

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguľanje:
Planiĺano: 40.000,00
Povećanje: 14.000'00
Novi iznos: 54.000,00

3133 Doprinosi za zapošljavanje:
Planiľano: 1.500,00
Povećanje: 1.500,00
Novi iznos: 3.000,00

3237 Intelektualne i osobne usluge:
Planirano: 0,00
Povećanje: 125'000'00
Novi iznos: 125.000,00

3239 ostale usluge (grafičke i tiskaľske
usluge):
Planirano: 2.000,00
Povećanje: 240.000'00
Novi iznos: Ż42'00o,0o

W
GLASNIK

Gľada
MAKARSKE

42l'3 Ceste, željeznice i slični gľađevinski
objekti:
Planirano: 2.560.000,00
Umanjenje: 1.000.000,00
Novi iznos: 1.5 0.000,00

4214 ostali građevinski objekti:
Planiĺano: 26.650.000'00
Povećanje: 650.000'00
Novi iznos: 27.300.000,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektĺma:
Planiĺano: 780.000'00
Povećanje: 350.000'00
Novi iznos: 1. 130.000,00

Razdjel 0] - Gradonačelnik - uprava i
administracija

IZDAVAČ: Grad Makarska - Za lzdavača odgovara urednik dipl. iur. Drago Šimić, Makaľska, obala kľalja Tomislava 1

Tisak: Tiskara ''Franjo Kluz'' d'd. - omiš

311t Plaće za ľedovan rad:
Planirano: 3. 120.000,00
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Razdjel02 odjel za društvene djelatnosti
P ro gram : I zdavačka dj e latnos t

3237 Intelektualne i osobne usluge:
Planirano: 250.000,00
Umanjenje: 125.000,00
Novi iznos: 125.000,00

3239 ostale usluge (grafičke i tiskaľske
usluge):
Planirano: 475.000,00
Umanjenje: 240.000,00
Novi iznos: 235.000,00

Članak 2.

ova odluka o izmjeni i dopuni Proračuna Grada
Makarske za 2004. godinu stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u ''Glasniku'' Grada
Makarske.

Klasa: 0ŻI -0I -04l0I l33 15

Makarska, 20. srpnja Ż004.

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

90. Statuta Grada Makarske (''Glasnik'', bĺoj 2102),
Gradsko vijeće Grada Makarske na Ż9. sjednici
održanoj danaŻ0. srpnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o spomeničkoj ľenti Gľada Makaľske

I. oPĆA ODREDBA

Čhnak 1'

ovom odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje
spomeničke rente na području Grada Makarske i to
posebno:

- obveznici plaćanja spomeničke rente,
- nepokĺetna kulturna dobra i kulturno-povi-

jesne cjeline u kojima se plaća spomenička
renta kada se u njima obavljaju gospodarske
djelatnosti,

- visina spomeničke rente i
- način plaćanja spomeničke rente.

II. oBvEZNIcI PLAĆANJA SPoMENIČKE
RENTE

(dvije) kune mjesečno po četvornom metru korisne
površine poslovnog prostora u kojem se obavlja
djelatnost.

v. NAČIN PLAĆANJA SPoMENIČKE
RENTE

Clanak 5.

Spomenička renta plaća se u jednokĺatnom
godišnjem iznosu u korist Proračuna Grada Makar_
ske, prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente
koje donosi Odjel za gospodarenje prostorom
Grada Makarska.

obveznik ,oo.n".lutllii,i." *,, u rijeku kalen-
darske godine počinje ili prestaje obavljati gospo-
darsku djelatnost u nepokĺetnom kultumom dobru
ili na području kultumo-povijesne cjeline, plaća
spomeničku rentu samo za vremensko razdoblje u
godini u kojem je obavljao gospodarsku djelatnost
u nepokretnom dobru ili na području kultumo-povi-
jesne cjeline.

Ukoliko tokom godine neki nepokretni objekt,
naselje ili dio naselja izgubi svojstvo kultumog
dobra ili kulturno-povijesne cjeline na području
Grada Makaľske, obveznici spomeničke rente bit će
obvezni platiti spomeničku rentu Za razdoblje
godine u kojem su obavljali djelatnost u kultumom
dobru ili na području proglašene kulturno-povijesne
cjeline.

Članak 7.

Spomenička renta za obavljanje djelatnosti za
dio vremenskog razdoblja u godini, obračunava se
na način da se ukupni iznos spomeničke renÍe Za
cijelu godinu, podijeli s ukupnim brojem dana u
godini i pomnoži sa bľojem dana u godini, u kojem
se obveznik nalazio u poslovnom prostoru unutar
kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline,
obavljajući svoj u djelatnost.

Članak 8.

Ukoliko obveznik spomeničke rente obavlja
svoju gospodarsku djelatnost na više odvojenih
mjesta (poslovnih jedinica) u nepkĺetnim kulturnim
dobrima ili na području kultumo-povijesnih cjelina u
Gradu Makarskoj, onda postoji obvezaplaćanja spo-
meničke rente za svako odvojeno mjesto zasebno'

obveznik plać,anja dužan je rentu platiti u roku
od 15 dana od dana primitka rješenja'

ovom odlukom isključuje se mogućnost oslo-
bađanja obveznika od plaćanja spomeničke rente.

vI. ZAVRŠNE oDREDBE

Članak 9.

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

Klasa: 0Żĺ-0I l2004-oL l33 I7
Makarska, 20. srpnja 2004.

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 Makarske, br. 9/98), članka 90.
Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske,
br' Żl02), te Zaključka Poglavaľstva Grada Makaľske
sa 79. sjednice održarre 20. svibnja 2004' godine,
Gradsko vijeće Grada Makarske na 29. sjednici
održanoj dana}0. srpnja 2004. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suplasnosti za dodjelu na koľištenje

poslovno'g prostoľa u vlasništvu Grada
Makaľske, izľavnom pogodbom

Članak 1'

Ovom Odlukom daje se suglasnost za dodjelu na
korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Grada
Makaľske, izravnom pogodbom.

Članak 2'

Poslovni pľostor se dodjeljuje na korištenje klapi
Srdela za potrebe klape.

Čtanat:.
Poslovni prostor za koji se daje suglasnost za

dodjelu na korištenje izravnom pogodbom, nalazi
se u Trgovačkom centru sv. Nikola, etažab 4I na
adresi Ante Staľčevića, Makaĺska.

Površina poslovnog prostora iz st. 1' ovog
članka iznosi IŻ,70 m'Ż.

Iznos naknade je 1,00 kn po m'.

Čunat ł.
Poslovni prostor iz čl. 3' ove odluke dodjeljuje

se na korištenje na ukupni rok od 10 godina.

Čhnak 5.

S Klapom Srdela, sklopit će se Ugovor o korište-
nju poslovnog prostora sukladno ovoj Odluci i Odluci
o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu
Grada Makaľske (Glasnik Grada Makarske' br.9198).

Na temelju članka Ż0. i 90. Statuta Grada
Makarske (Glasnik br. ŻloŻ), Gradsko vijeće Grada
Makarske na29. sjednici održanoj 20. srpnjaŻ0o4.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se izvješće o obavljenoj reviziji
Proračuna Grada Makarske za 2003. godinu od
strane Državnog ured,a za reviziju Područni ured
Split Klasa: 041-01104-01156 Urbroj : 613-19-04-2
od 10. svibnja 2004. godine.

u.

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

Klasa: 021 -01 104-0U33 16
Makarska, 20. srpnja 2004.

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

Na temelju članka 114. stavak 5. Zakona o
zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (''Narodne
novine'', broj 69199, 15Il03 i l57l03) i članka 20' i

Čtanat z.

obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke
i pravne osobe koje su obvezniciporezana dohodak
ili poreza na dobit i koje obavljaju gospodarsku dje-
lanost u zaštićenom nepokretnom kultumom dobru
ili na području zaštićene kultumo-povijesne cjeline
na području Grada Makaľske.

Na području Grada Makarske plaće se
spomenička r enta za obavlj anj e gospodarske dj elaĺ
nosti u objektima koji su upisani u Registaľ kul-
turnih dobara Republike Hrvatske.

III. NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA I
KULTURNO.POVIJESNE CJELINE

Čtanat<:.

Spomenička renta plaća se za obavljanje gospo-
darske djelatnosti u nepokĺetnim objektima i kul-
tumo-povijesnim cjelinama' na području Grada
Makarske, kojima je nadležno državno tijelo utvrdĹ
lo svojstvo nepokretnog kulturnog dobra ili
zaštićene kultumo-povijesne cjeline.

Iv. vIsINA sPoMENIčrn RBľľB

Članak 4.

Visina spomeničke rente Za obavljanje gospo-
daľske djelatnosti u pojedinačnim nepokľetnim kul-
tumim dobrima i na području zaštićene kultumo-
povijesne cjeline u Gradu Makarskoj, iznosi 2,00

1".

I
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Članak 6.

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

Klasa: 0ŻI -0I l04-0l l33 18

Makarska, Ż0. srpnja 2004'

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

Na temelju članka 34. i 90. Statuta Grada
Makarska (Glasnik br. Żl02) te članka 8' Poslovnika
o radu Gradskog vijeća Makaĺska (Glasnik br.
Żl0Ż) Gradsko vijeće Makarske na Ż9. sjednici
održanoj 20' srpnja 2004. godine' donijeloje

RJESENJE
o razľješenju i imenovanju potpredsjednika

Gradskog vijeća

I.

Stipan Stanić, razrješuje se kao potpredsjednik
Gradskog vijeća s danom 20. srpnja 2004' godine.

il.
Linda Eljuga imenuje se za potpredsjednicu

Gradskog vijeća s danom 20. sľpnja 2004. godine.

ilL
ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i

objavit će se u Glasniku Grada Makarske.

Klasa: 0ŻI -0 U2004-0 I 13 145
Makarska, 20. srpnja 2004.

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

Na temelju članka 90. Statuta Grada Makaľska
(Glasnik br. Żl02) te članka 4. Poslovnika o radu
Gradskog vijeća Makarska (''Glasnik'' br. 2102),
Gradsko vijeće Makarske na 29. sjednici odľžanoj
20. srpnja 2004. godine, donijeloje

RJEŠENJE
o ľazľješenju i imenovanju predsjednika

Mandatnog vijeća

I.

STIPAN STANIĆ, razrješuje se kao predsjednik
Mandatne komisije s danom 20. srpnja 2004.
godine.

il.
LINDA ELJUGA imenuje se za predsjednicu

Mandatne komisije s danom 20. srpnja 20M. godine.

m.

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

Klasa: 0ŻI -0l 12004 -0I 13 I 45 12

Makarska, Ż0. srpnja 2004.

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

Na temelju članka 90. Statuta Grada Makaľska
(Glasnik br, Żl02) te članka 4. Poslovnika o radu
Gradskog vijeća Makarska (''Glasnik'' br. 2l0Ż),
Gradsko vijeće Makaľske na 29. sjednici održanoj
20. srpnja 2004. godine, donijeloje

RJEŠENJE
o ľazľješenju i imenovanju člana odbora za

izbor i imenovanja

I.

STIPAN STANIĆ, razrješuje se kao član odbora
za izbor i imenovanja s danom 20. srpnja 20M.
godine.

il.
LINDA ELruGA, imenuje se za člana odbora za

izbor i imenovanja s danom 20. srpnja 2004. godine.

uI.

ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Glasniku Gľada Makarske.

Klasa: 021 -0 I 12004 -01 13 145 13

Makarska, 20. srpnja 2004.

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

Na temelju članka 90. Statuta Grada Makarske
(Glasnik br. Żl0Ż) te članka 33. Poslovnika o radu
Gradskog vijeća Makarska (Glasnik br. 2102),
Gradsko vijeće Makarske naŻ9. sjednici održanoj
20. srpnja 2004. godine, donijeloje

RJEŠENJE
o ľazľješenju i imenovanju člana odboľa za

statutaľno pľavna pitanja

I.

Stipan stanić, razrješuje se kao član odbora za
statutamo pravna pitanja s danom 20. srpnja 2004.
godine.

II.

Linda Eljuga, imenuje se kao član odbora za
statutamo pravna pitanja s danom 20. srpnja 2004.
godine.

n.
ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i

objavit će se u Glasniku Grada Makarske.

Klasa: o2I -0 l lŻ004 -0 I 13 I 45 l 4
Makaľska, Ż0. srpnja Ż004.

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

Na temelju članka 90. Statuta Grada Makarska
(''Glasnik'' br. Żl02) te članka 38. Poslovnika o radu
Gradskog vijeća Makarska (''Glasnik'' br. 2102),
Gradsko vijeće Makaľske na29. sjednici odrŽanoj
20. srpnja 2004. godine, donijeloje

RJEŠENJE
o ľazľješenju i imenovanju člana odbora za

Pľoľačun i financije

I.

Jurica Dobrinić razrješuje se kao član odbora za
Proračun i financije s danom Ż0. srpnja 2004.
godine.

u.

Že|jko Kordić imenuje se kao član Odbora za
Proračun i financije s danom Ż0. srpnja 2004.
godine.

ru.

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

Klasa: OZI -0U2OO4 -01 13 I 45 I 5

Makarska, 20. srpnja 2004.

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

Na temelju članka 20. i 90. Statuta Gľada
Makarske (''Glasnik'' bt' 2l0Ż) te članka 57.
Poslovnika o radu Gradskog vijeća Makarska

(''Glasnik'' br' 2l0Ż), Gradsko vijeće Makaľske na
29' sjednici održanoj 20. srpnja 2004. godine,
donijelo je

RJESENJE
o imenovanju članova Upľavnog vijeća

Gradske knjiŽnice Makarska

I.

U Upravno vijeće Gradske knjižnice Makarska
imenuju se:

1. Dr' Marko ožić Bebek, predstavnik Grada
Makarske

2' Stipan Stanić, predstavnik Grada Makarske
3. Marino Srzić, zaposlenik Gľadske knjižnice.

il.
ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i

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

Klasa: 0ŻI-0I l2004-0I l I87 7 lŻ
Makarska, 20. srpnja 2004.

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

Na temelju članka 20' i 90. Statuta Grada
Makarske (''Glasnik'' br. 2102) te članka 57'
Poslovnika o radu Gľadskog vijeća Makarska
(''Glasnik'' br. Żl02), Gradsko vijeée Makarske na
29' sjednici održanoj 20' srpnja 2004. godine,
donijelo je

RJESENJE
o imenovanju članova Upľavnog vijeća Javne
ustanove Gľadski spoľtski centaľ Makaľska

I.

U Upravno vijeće Javne ustanove Gradski spoľt-
ski centar Makarska imenuju se:

1. NedjeljkaKavazović, za radnike ustanove
Ż. Drago Lulić, za jedinicu sportskih udruga

Grada Makarska

II.

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

Klasa: 0Ż1 -0 U2004 -0 I lŻ308
Makarska, 20. srpnja 2004.

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



Strana 102 - Broj l0 GLASNIK Utorak, 3. kolovoza 2004. Utorak, 3. kolovoza 2004 GLASNIK Strana 103 - Broj l0

sADRŽAJ

Gľadsko vijeće

1. odluka o izmjeni Proračuna Grada Makaľske za2004. godinu 97

98

98

Ż. ZakJjuč,ak o prihvaćanju revizije Proračuna Grada Makarske za2003. godinu
3. odluka o spomeničkoj renti
4. odluka o davanju suglasnosti za dodjelu na korištenje poslovnog prostora

u vlasništvu Grada Makarske izravnom pogodbom klapi Srdela iz Makarske 99

5. Rješenje o razrješenju i imenovanju potpredsjednika Gradskog vijeća Makarske '..''....
6. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Mandatne komisije

.. 100

.. 100

7. Rješenje o razrješenju i imenovanja člana odbora za izbor i imenovanja 100

8' Rješenje o ľazrješenju i imenovanja člana odbora Za statutamo pravna pitanja
9' Rješenje o razrješenju i imenovanju člana odbora za Proračun i financije ......
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GLASNIK
Gľada

MAKAt,SKE
službeno Iasilo Gľada MAKARsKE

Godišnja pretp|ata 400'00 kuna
doznačuje se na žiĺo račun broj:
236nw-I8Ż4900000 - Zagrebačka banka

GODINA XI BROJ 11

Makarska, 19. listopada 2004.

Telefon: 6ll-334
Telefax: 612-046

List izlazi po potrebi

GLASNIK
Grada

MAI(ARSKE

IZDAVAČ: Grad Makarska - Za izdavača odgovara uľednik dipl. iur. Drago Šimić, Makarska, obala kľalja Tomislava 1

Tisak: Tiskara ''Fľanjo Kluz'' d.d. - omiš

w

Na temelju članka 19. i Żl. odluke o javnim priz-
nanjima Grada Makarske (Glasnik br. 511993),
Gradsko vijeće Makarske na 3l. sjednici Gradskog
vijeća od 19. listopada 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli javnih pľiznanja Gľada Makaľske za

2004. godinu

Članak 1.

Javna priznanja Grada Makaľske za Ż004. dod-
jeljuju se:

NAGRADA GRADA MAKARSKE
1. Lutkarsko kazalište "ZLatousÍi" kolektivna
2' JosIP MAHALEK, pok. Franje, pojedinačna

PLAKETA GRB GRADA MAKARSKE
1. Don Alojzije Bavčević
2. Dr. Miće Marinović
3. Dr. Lucijano Batinić

Članak 2'

ova odluka stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u ''Glasniku'' Grada Makaĺske'

Klasa: 0ŻI -0I lo4-01 l3o23
Makaľska, 19. listopada 2004.

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

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne
novine'' broj 33/01), članka 34. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst)

(''Narodne novine'' br. 26103 i 88/04)' čl. 7. st' 1.

toč. 3. i sÍ. Ż., čl. Ż5. st. Ż. i č|. 32. st. Ż. i 3. Zakona
o prekršajima (''Narodne novine'' br. 88/02, IŻŻl0Ż
i 105/04)' članka 1. Uredbe o izmjeni Zakona o
prekĺšajima (''Narodne novine'' br. l87lO3), te
članaka 31. i 90. Statuta Grada Makarske
(''Glasnik'' broj Żl0Ż), Gradsko vijéće Makarske na
31. sjednici održanoj 19. listopada Ż004' godine,
donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o

pľiključenju građevine na komunalnu
infrastruktuľu

Članak 1.

U odluci o priključenju građevine na komunal-
nu infrastrukturu ("Glasnik Grada Makarske" br.
7l0Ż) u članku 1. stavku 1., između alineje 6. i
alineje 7. dodaje senova alinejakojaglasi: - privre-
meni priključak,''.

Članak 2.

U članku 2. dodaje se stavak 4' koji glasi:
''Građevine izgrađenebęz akta na temelju kojeg se
može graditi ne smiju se priključiti na komunalnu
infrastrukturu, kao i građevine za koje je u tijeku
postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na
obustavu gľađenja ili uklanjanja građevina prema
posebnom zakonu.".

Članak 3'

Članak 8. mijenja se i glasi: ''Postupak za
priključivanje građevine na objekte i uredaje komu-
nalne infrastrukture pokľeće se podnošenjem zaht-
jeva za priključivanja vlasnika građevine, u
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