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Godišnja pľetplata 400'00 kuna
doznačuje se na Ziľo račun bľoj:
níaoffi -1824900000 - Zagrebačka banka

6D]
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XII

STATUT
GRADA MAKARSKE

oPĆE oDREDBE

Članak 5.

-

samoupravni djelokrug grada

- neposredno sudjelovanje gĺađanau odlučivanju
- tijela Grada, ustrojstvo, ovlasti i način rada
- upravna tijela i javne službe Grada
- mjesna samouprava
- imovina i financiranje Grada
- akti Gľada

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

Čunat:.
Grad Makarska je pravna osoba.

Sjedište Grada je u Makarskoj, obala kľalja
1.

kojima odlučuje Gradsko vijeće, gradonačelnik ili
Gĺadsko poglavarstvo.
otisak pečata može biti smješten u odgovarajuću
kutiju, koja se plavom svilenom vrpcom privezuje
na dokument.
Posebnom odlukom Gradskog poglavarstva utvrdit

2.

Grad Makarska obuhvaća naselja Makarsku i
Veliko Brdo.
Gĺanice grada Makarske utvrđujuse posebnim
aktom u postupku koji je propisan Zakonom.

Tomislava broj

gume ili drugog odgovarajućeg materijala.
Pečat se otiskuje u pečatnom vosku ili sličnom
pľikladnom materijďu na aktima o javnim priznanjima
te drugim svečanim i protokolamim dokumentima o

će se pečati Grada Makarske koji će se koristiti na
aktima i dokumentima Grada.

Grad je jedinica lokalne samouprave na području
utvrđenim Zakonom'

1

načelnika.

Pečat Grada Makarske se izrađujeod metala,

suradnje s drugim jedinicama lokalne
samouprave

Clanak

IZDAVAC: Grad Makarska - Za izdavača odgovara urednik dipl. iur. Drago Šimić,Makarska, obala kralja Tomislava

Gradsko vijeće, Gradsko poglavaľstvo i upravna
tijela Gľada imaju pečate.
Grad Makaľska ima pečat okruglog oblika. U
sredini pečata naLazi se grb Grada Makarske, a uz
donji rub tekst Grad Makarska.
Pečat Grada Makarske ima promjer od 40 mm
(veliki pečat) i od26 mm (mali pečat).
Pečat Grada Makarska je javni pečat i smije se

ovim Statutom uľeđujuse pitanja od važnosti za
ostvarivanje prava i obveza Grada Makarske (u

- javnost rada

GLASNIK
Gľada
MAKATSKE

Čta''aL ł.

ČunaL t.

- oblici

\5

Telefon: 611-334
Telefax: 612-046
Listizlazi po potrebi

upotrebljavati Samo u svrhe ufvrđene ovim Statutom.
Pečat Grada Makarske čuva se u uredu Grado-

dďjnjem tekstu Grad):
- obilježja grada
- javna piznanja

t

16

Makarska, 28. studenog 2005.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne
novine'' br.3310ĺ, 60/01 i IŻ9l05) Gradsko vijeće
Grada Makaľske na 6. sjednici održanoj 28. sfudenog
2005. donijelo je

I.

BROJ

Gľada It[AKARsKE

II. OBILJEZJA GRADA

Čunat o.
Grad ima grb, zastavu i svečanu pjesmu.
Grb Gľada Makarske je povijesni grb, napravljen

po heraldičkim pravilima.

Opis grba grada Makarske je kvadratni ili
španjolski štit. To znač,i daje oblik štita upisan u
kvadrat (nepravilni) čija se donja stranica (šiľina)
sastoji od devet kvadratnih polja, a gornja stranica
(visina) sastoji se od deset kvadľatnih polja.

GLASNIK
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Donji dio štita je u formi pravilnog polukruga, a
gornji je ravan' Temeljna boja štita grba za grad
Makarsku je grimizno-crvena.
U polju štita predstavljeni su naravni heraldički
likovi i to:
- desna ruka u žičanojkošulji kojaiz|azi na desnoj
(muškoj) herďdičkoj strarri štita, a usmjerena je prema
lijevoj (ženskoj) strani s pregibom u laktu prema
gore,

- u stisnutoj šaci je saĘa savinutog sječiva i oštrog
vrha koji je usmjeren prema gomjoj desnoj heraldičkoj

strani,
- sablja ima branik iznad šake i kuglu na dnu šake,
- boja ruke, šake i cijele sablje (sječivo, branik i

drška) je srebma; ova boja označavaratničkužičanu

košulju kao i boju čelika sablje,
- šesterokrakazvijezda je drugi naĺavni herďdički
lik koji se nalazi na gomjoj lijevoj heraldičkoj strani
u polju štita,

Ponedieliak, 28. studenog 2005.

ustanovama' tľgovačkim drušwima i drugim pravnim
osobama, mogu se dodjeljivati javna priznanja za
uspjehe u radu kojima doprinose razvoju Grada ili
pojedinih njegovih djelatnosti ili u znak počasti ili

Članak 14.

Čtanat< s.

o

korištenju grba Grada, uključujući i njegovo

oponašanje, te naziva ''Grad Makarska'' i njegovih
izvedenica odlučuje Gradsko poglavarstvo.

Članak 9.
Potanji opis grba, Zastave i svečane pjesme Gľada,
način njihove uporabe i zaštite, te uporabe i zaštite,
te uporabe i zaštite naziva ''Grad Makaľska'' i njegovih
izvedenica utvrđuju se posebnom odlukom u skladu
sa Zakonom i ovim Statutom.

I

Članat< tg'

Grad je samostalan u odlučivanju u poslovima iz

svog Samoupravnog djelokľuga i podliježe samo

nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih
tijela.

Gradsko vijeće grada Makarske utvrđujeuvjete

Javna priznanja Grada Makarske su:
- Nagrada Grada Makarske,

íD.

- Plaketa Grb Grada Makarske.

IV. OBLICI SURADNJE

Grad surađujes općinama i gradovima, poradi
ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju
gospodaľskog i društvenog razvitka'
Grad može s drugim gradovima i općinama
osnovati odgovarajuću udru gu.

Članak 15'
ostv arujući zaj edničke interese u unapređivanju
gospodarskog, društvenog i kultumog razvitka, Grad
uspostavlja i održava suradnju s jedinicama lokalne
i regionalne samouprave drugih država.
odluku o uspostavljanju međusobne suradnje

odnosno sklapanju sporazuma o suradnji.Grada s
lokďnim jedinicama drugih dĺžava,sadržaju i oblicima

te suradnje, donosi Gradsko vijeće u skladu sa
Zakonom i međunarodnim ugovorima.

druge odgovarajuće akte

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
GRADA MAKARSKE

Članak 13.
o dodjeli javnih priznanja.

i

objavljuje u službenom glasilu Grada Makarske.

građaninom.

Članak 7.
mogu se koristiti u nazivima i znamenjima ustanova,
trgovačkih društava, udruga gľađanai drugih pľavnih
osoba u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Gľad svoje opće

Gradsko vijeće gľada Makarske može pojedinu
osobu koja je zaslutnazaGrad, proglasiti počasnim

Gradsko vijeće posebnom odlukom uređujeuvjete
za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblike,
broj, kriterij i postupak njihove dodjele.

Naziv "Grad Makarska" i njegove izvedenice

Grad osigurava javnost rada i tijela Grada i tijela
mjesne samouprave i informiĺanosti građana o radu
tih tijela, kao i drugim pitanjima važnim zagrađane
Grada.

Članak 12.

Počašćuse ne stječu posebna prava odnosno
obveze. Počast se može opozvati ako se počašćeni
pokaže nedostojnim počasti.

GLASNIK

Članat tz'

zahvalnosti.

boja zvijezde je srebma isto kao i ruke sa saĘom.
Zastavagrada Makarske sastoji se od plavog polja,
pravokutnog oblika s odnosom stranica 2:1.
Na prednjoj strani, po sredini, bliže jaĺbolu ,nalazi
se grb grada Makarske.
Grb je odijeljen od plavog polja tankom srebrenom
crtom.
-

Ponedjeljak, 28. studenog 2005.

-

t

Članat tg.

Dan Grada Makarske je 24. listopada, dan kada
je 1865. godine općinsko vijeće donijelo odluku o
uvođenjuhrvatskog jezikau službenu uporabu'

Clanak 21.

Grad u postupku pripremanja i donošenja općih
akata na razini Splitsko-dalmatinske županije, te
zakona i drugih propisa narazini Republike ľIrvatske,
a koji se neposredno tiču Grada, daje inicijative,
mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu.
Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog
stavka u ime Grada mogu podnositi Gradsko vijeće,
Gradsko poglavaľstvo i Gradonačelnik neposredno
nadležnom tijelu.

Grad u okviru samoupravnog djelokruga obavlja
sljedeće poslove:
1' Uređenjenaselja i stanovanje

11.

Građanimagľada i drugim osobama, njihovim
udrugama, drugim lokalnim zajednicama, te

8. Kulturu, tjelesnu kulturu i šport

9' Zaśtitllpotrošača

10. Zaštitu i unapređenjeprirodnog okoliša i
11. Pľotupožamu i civilnu zaštitu
12' Promet na Svom području
13. Ostali poslovi sukladno sa posebnim zakonima.
VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE
GRAĐANA U oDLUČIVANJU

Clanak22.

Građanimogu neposredno sudjelovati

u

odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog
referenduma, mjesnog zbora građanai davanjem
prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
ČIanakŻ3.

Lokalni referendum može se raspisati radi

od dana objave oďuke

Članat to.

Clanak
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Grad može obavljanje pojedinih poslova izčIaĺka
odlučivaĺrjao prijedlogu za promjenu područja Grada,
ŻI. ovog Statuta prenijeti na Splitsko-dalmatinsku
o prijedlogu za promjenu Stafuta, o prijedlogu općeg
županiju ili na mjesni odbor na području Grada, ako
akta ili drugog pitanja lokalnog značajaiz djelokruga
ocijeni da je to učinkovitije'
Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima odredenim
Grad može obavljanje pojedinih poslova iz članka
2I. ovog Statuta organizirati zajedno s drugim zakonom i Statutom.
Lokďni referendum na temelju odredaba zakona
općinama i gradovima'
i ovog Statuta raspisuje Gradsko vijeće.
odluku o načinu, uvjetima, kĺiterijima, visini
Prijedlog za raspisivanje referenduma mogu dati
sľedstava, nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih
najmarrje
sedam članova Gradskog vijeća ili Gradsko
poslova iZ stavka 1' ovog članka donosi Gradsko
poglavarstvo ili najmanje polovina mjesnih odbora
vijeće.
Za obavljanje poslova iz članka 20' Grad može na području Grada ili20vo birača upisanih u birački
popis Grada.
s drugim gĺadovima i općinama osnovati zajedničko
tijelo, zajedničko trgovačko društvo ili ustanovu.
SpÖrazum o zajedničkom organiziranju poslova
ČIanak24.
iz stavka Ż. ovogčlanka sklapa se na temelju odluke
odluka o referendumu sadrži:
koju donosi Gradsko vijeće'
1' Područje zakoje se raspisuje referendum
2. Naziv akĺa o kojem se odlučuje na referendumu,
Čta''aL zo.
odnosno o kojima će biľačiodlučivati na referendumu
Grad, poľed poslova iz člallka 21. ovog Statuta,
3. Obrazložęnje akta ili pitanja o kojem, odnosno
uz suglasnost Županijske skupštine ili središnjeg
o kojima se raspisuje refeľendum
tijela državne uprave nadleŽnog za poslove lokalne
4. Referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno
i područne samouprave može obavljati i poslove iz
jedan ili više prijedloga o kojima će biĺačiodlučivati
područja školstva, zdravstva i dr', ako su osigurani
5. Dan održavanja referenduma.
uvjeti za njihovo obavljanje.

Članak 10.

III. PRIZNANJA GRADA

Broi

2. Prostomo i urbanističko planiranje

3'
4.
5'
6'
7.

Komuna|no gospodaĺstvo
Brigu o djeci
Socijalnu skľb
Primamu zdravstvenu zaštitu
Odgoj i osnovno obrazovanje

o raspisivalrju referenduma

do dana odľžavanja referenduma ne smije proći manje

od 20 niti više od 40 dana'

Članak 25.

odluka donęsena na referendumu obvezna je za
sva tijela Grada.
Tijela Grada ne mogu donijeti pravni akt ili odluku
kojaje sadľžajno suprotna odluci iz stavka 1. ovog
članka, prije prestanka roka od godinu dana od dana
održavanj a referęnduma.

GLASNIK
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Članat zo.
Gradsko vijeće može tražiti mišljenje mjesnih
zborova građanao prijedlogu općeg akta ili o drugim
pitanjima iz svog djelokruga, kao i drugim pitanjima
određenim zakonom i Statutom.
Gradsko vijeće možę sazvati mjesni zbor gľađana
i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu
cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja (dio
naselja, stambeni blok ili slično)'
odlukom iz stavka 1. ovog članka određujese
pitanje o kojem će se tražiti mišljenje odnosno
područje od kojeg se traži mišljenje.

Članauzl.
Na lokalnom referendumu imaju pravo sudjelovati

birači koji imaju prebivalište na području Grada
Makarske.
Članak 28.
Građaniimaju pravo predlagati Gľadskom vijeću
donošenje određenog akta ili rješavanje odľeđenog
pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka
1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži
najmanje lDvobirača upisanih u popis biľačaGrada.
Svaka lista s potpisima birača mora sadržavati
potpuni tekst inicijative građana.
Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe
prema imenu, adresi i JMBG ustanoviti o kojoj se
osobi radi su nevaŽeći.
Gradsko vijeće dužno je dati odgovor predlagateljima najkasnije u roku tri mjeseca od prijema
prijedloga.

Članat zg.
Gľađanii pravne osobe imaju pravo, na način
određen zakonom, podnositi predstavke i pritužbe
na rad tijela Grada i na nepravilan odnos zaposlenih
u Gradu ako se obraćaju tim tijelima radi oswarivanja

svojih prava i interesa

ili

izvršavanja građanskih

dužnosti.

Podnositelj predstavke ili pritužbe ima pravo na
odgovoľ u ľoku 30 dana od dana podnošenja.

VII. TIJELA GRADA
Članat go.
Tijela Grada su:
1. Gradsko vijeće
2. Gradonačelnik
3. Gradsko poglavarstvo
Članak 31.
Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog
djelokĺuga Grada podijeljene su izmeđuGradskog

Ponedjeljak, 28. studenog 2005

Ponedjeljak, 28. studenog 2005.

-

vijeća, gradonačelnika, Gradskog poglavarstva i

11. daje prethodnu suglasnost za stjecanje,
opterećenje i otuđenjeimovine Grada na osnovi

upravnih tijela Grada.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno

prethodno provedenog javnog natječaja i uz naknadu

određenokoje je tijelo nadležno za obavljanje poslova

utvrđenupo trŽišnoj cijeni
12. osniva javne ustanove i druge pravne osobe
za obavlj anje gospodarskih, društvenih, komuna]nih
i drugih djelatnosti od interesa za grad, te odlučuje

iz samoupravnog djelokruga Grada, poslovi koji se
odnose na uređivanjeodnosa legislativne naĺavi u
nadležnosti su Gradskog Vijeća, a svi poslovi izadać,ę
izvršne naravi u nadleŽnosti su izvršnih tijela'
Ako sę radi o izvršnim poslovima, a nije određeno
koje izvršno tijelo je nadleŽno za njihovo obavljanje,

nadležnost je pridržana Gradskom poglavarstvu
tijelu koje ono ovlasti.

o

iz

14. donosi Odluku o prijenosu poslova iz
samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave na županiju, odnosno mjesnu Samoupravu
15. donosi odluku o uspostavljanju međusobne

nadležnost prema stavku Ż. ovog članka, nadleŽno
je Gradsko vijeće'

1. Gradsko vijeće

r5j

Clanak 32.
Grada i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih
prava i dužnosti donosi opće i druge akte, te obavlja
druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim
Statutom.

temelju odredaba zakonai statuta
17. raspravlja o prijedlogu donošenja odľeđenog
akta ili rješavanje određenog pitanja ako ga potpisom
podrži najmanje deset posto biľačaupisanih u popis
biľačaGrada Makaĺske te daje odgovor podnositeljima
u skladu sa zakonom.
18' Nadziĺe zakonitost materijalnog i financijskog

Gradsko vijeće ima 19 članova.
Mandat vijećnika izabranih na redovnim izborima
traje četiri (4) godine, a mandat vijećnika izabranih
na prijevremenim żborima tľaje koliko traje mandatno
razdoblje Gradskog vijeća.
Na sjednicama Gradskog vijeća glasuje se javno,
osim ako Gľadsko vijeće ne odluči da se o nekom
pitanju glasuje tajno.

poslovanja Grada
19' proglašava počasnim građaninomosobu koja

Članak 33.

privremenom financiranju
5. donosi prostomo-plansku dokumentaciju
6. biĺa i razrješava gĺadonačelnika i njegovazaĺ|enika te članove poglavarstva
7' osniva i bira članove radnih tijela Gradskog
vijeća te imenuje i razľješava druge osobe odľeđene
zakonom, drugim propisima ili Statutom
8. osniva stalne ili povremene odbore i druga
radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokĺuga
Vijeća
9. odlučuje o povjerenju i nepovjerenju gradonačelniku, pojedinim članovima poglavarstva ili
poglavarstvu u cjelini
10. uređujeustrojstvo i djelokrug upravnih tijela
Grada

suradnje, odnosno sklapaĺlju sporź\Zuma o suradnji s
jedinicama lokalne samouprave drugih država te

sadržaju i oblicima te suradnje u skladu sa svojim
općim aktima i zakonom
16. odlučuje o raspisivanju referenduma, na

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana

pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada
3. donosi Poslovnik o radu Gradskog vijeća
4. donosi Gradski proračun, odluku o izvršenju
proračuna i godišnji obračun proračuna te odluku o

13. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova
samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama

lokalne samouprave

Ako se po naravi poslova ne može utvrditi

2. donosi oďuke i druge opće akte kojima uređuje

njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima

u skladu sa zakonom

ili

Gradsko vijeće:
1. donosi Statut Grada

GLASNIK

I

I

je zaslužna za Grad te moŽe utvrditi i druga javna
pnznanja
20. imenuje predstavnike Grada u tijelima pravnih
osoba čiji je Gĺad osnivač ili u njima ima udjele ili
uloge
2I. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili
drugtm propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog

tijela.

Čtanat<:ł.
Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova
Gradskog vijeća.
Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika
moŽe dati odbor za izbor i imenovanja kao i najmanje
sedam (7) članova Gradskog vijeća.

Prijedlog za razrjeśenje predsjednika i potpredsjednika može dati najmanje sedam (7) članova
Gradskog vijeća.
Clanak 35.
Predsjednik Gradskog vijeća:
1. zastupa

Vijeće

2' saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red,
vijeća

predsjedava sjednicama i potpisuje akte

Broj l6 - Strana
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Vijeća

4. obavlja druge poslove predviđenezakonom

i

Poslovnikom.
Članak 36.

Potpredsjednik Gradskog vijeća zamjenjuje
predsjednika Gradskog vijeća u slučaju njegove
spriječenosti ili odsutnosti.
Potpredsjednik Gradskog vijeća obavlja poslove
iz djelokruga predsjednika kada mu ih predsjednik
povjeri.
Članak 37.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena
na koje je izabran:
- ako podnese ostavku,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom
oduzeta poslovna sposobnost,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen
na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajaÍlju dužem od šest
mjeseci,
- ako prihvati izbor ili imenovanje na neku od
dužnosti koja je prema zakonu nespojiva s dužnošću
člana Gradskog vijeća, mandat mu miľuje,
- smĺću,
-

odjavom prebivališta s područja gĺada Makarske.

Članak 38.

Članovi Gradskog vijeća osobito imaju pravo:
1. Predlagati donošenje općih i drugih akata i dati
amandmane na prijedloge općih akata, Gradonačelniku, zamjeniku Gradonačelnika
2. Postavljati pitanja Gradskom poglavarstvu i
pročelnicima upravnih tijela i tražiti razmatranje
poj edinih pitanj a iz samoupravnog djelokru ga,
3. Na naknadu troškova u skladu s odlukom koju
donosi Gradsko vijeće'
Članak 39.
Gradsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore
dľuga radna tijeIa za proučavanje i razmatranje

i
pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje
odgovarajućih prijedloga iz djelokľuga Gradskog
vijeća, zapraćenje i izvršavanje odluka i općih akata

Gradskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju

pojedinih pitanja, te zaizvrśavanje određenih poslova
i zadataka za Gľadsko vijeće.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela
iz stavka 1' ovog članka utvrđujese Poslovnikom
Gradskog vijeća ili posebnom odlukom o osnivanju
ľadnog tijela.

Članak 40'

Poslovnikom Gradskog vijeća podrobnije se
i tijek

uređujenačin konstituiranja, sazivanje, rad
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sjednice, glasovanje i vođenjezapisnika kao i odrŽa-

vanje reda na sjednici Gradskog vijeća, prava
predsjednika i potpredsjednika Vijeća, te Vijećnika.

2. Gľadonačelnik

Ponedieliak, 28. studenog 2005.

Gradonačelniku ne prestaje odgovornosÍ za
obavljanje poslova iz njegovog djelokľuga, koje je
povjerio zamjeniku.
Zamjenik gradonačelnika svoj u
profesionalno.

du

Članat ło.

Gradonačelnik je izvršno tijelo Grada i dužnost
obavlja profesionalno.
Gradonačelnik je po svojoj funkciji predsjednik
Gradskog poglavarstva.

Gradonačelnika bira Gradsko vijeće u pľavilu
izmeđunositelja lista stranaka i nezavisnih ľsta, koje
su osvojile mandat u Gradskom vijeću većinom
glasova svih vijećnika Gradskog vijeća.

Gradonačelnik:
1. zastupa Grad,
2. predsjednik je Gradskog poglavarstva,
3. daje punomoć zazasÍupanje Grada,

4. podnosi Gradskom poglavarstvu prijedlog

proračuna i odgovoran je za njegovo izvršenje,
5. obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih
tijela Grada i daje im naputke zarad,
6. obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u

nadležnost zakonom, drugim propisima, ovim
Statutom ili drugim općim aktom.
Članak 43'

Gradonačelnik i zamjenik gľadonačelnika za svoj
rad primaju plaću prema odluci Gradskog vijeća.

Čla.'aL łł.
Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo obustaviti od
primjene opći akt Gradskog vijeća ako ocijeni da je
tim aktom povrijeđenzakon ili drugi propis
'Íęzatraži
da Gradskog vijeće u roku od 15 dana otkloni uočene
nedostatke.
Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonače|nik je
dužan u roku od 8 dana o tome obavijestiti čelnika
središnjeg tijela državne upľave ovlaštenog zanadzor
zakonitosti rada tijela Grada.

Čta'lat łs.
Gradonačelnik ima jednog zamjenika.

Zamjenik gradonačelnika po svojoj funkciji je
potpredsjednik Gradskog poglavarstva.

Zamjenik gradonačelnika zamj enjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti.
Gradonačelnik može obavljanje određenihposlova
iz svog djelokruga povjeriti svom zamjeniku.

Zamjenik gradonačelnika na temelju pisanog
ovlaštenja gradonačelnika obavlja poslove iz njegove
nadleŽnosti'

1

1.
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Čtanak49.

Zamjenik gradonačelnika biľa se većinom glasova

svih vijećnika Gradskog vijeća.

Gradsko poglavarstvo donosi Poslovnik o svom

Prijedlog za izbor gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika daje odbor zaizbor i imenovanje ili
najmanje 7 (sedam) vijećnika Gradskog vijeća.

radu.

Gradsko vijeće i Gradsko poglavarstvo imaju

Í:}

tajnika.

Tajnik Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva
Grada Makarske brine se o izvľšavanju zadataka
koji se odnose na rad Gradskog vijeća i Gradskog

ČLanak47.
Gradsko poglavarstvo je izvršno tijelo Grada.
Gradsko poglavarstvo odgovorno je Gradskom
vijeću za svoj rad i odluke koje donosi.
Gradsko poglavarstvo ima sedam (7) članova, od
kojih su gľadonačelnik i njegov zamjenik po položaju

poglavarstva, sudjeluje na sjednicama Gradskog
vijeća i Gradskog poglavarstva u savjetodavnom
svojstvu, te se brine o zakonitosti rada Vijeća i
Poglavarstva.

članovi Gradskog poglavarstva. ostale članove
Gradskog poglavarstva bira Gradsko vijeće, na
prijedlog predsjednika Gradskog poglavarstva,

Članak 51'

većinom glasova svih članova, na vrijeme od četiri

Članovi Gradskog poglavarstv a zaduženi su za
jedno ili više područja iz djelokruga Grada.

godine.

neposredno izvršavaju opće i pojedinačne akte
Gradskog vijeća, gradonačelnika i Poglavarstva, prate
stanje u upravnim područjima zakoja su osnovana'
ľješavaju u upravnim stvarima, nadziru provođenje
općih akata Gradskog vijeća, poduzimaju mjere za
koje su ovlaštena općim aktima Gradskog vijeća te
obavljaju i druge poslove.

U obavljanju poslova iz stavka 1' ovoga članka
upravna su tijela dužna raditi po smjernicama i
preporukama tijela Grada.

Članak 55'
Upravna tijela dužna su svojim radom omogućiti
učinkovito ostvarivanje prava i potreba gradana i
pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na
temelju javnog natječaja imenuje Poglavarstvo u
skladu sa zakonom.

Članak 56'

Za obavljanje poslova iz djelokĺuga upravnog
tijela kojim upravljaju pročelnici odgovorni su
gradonače|niku i Poglavarstvu.

U obavljanju poslova iz stavka l' ovoga članka
pročelnici upravnih tijela dužni su pridržavati se

Clanak 52.

Gradsko poglavarstvo:
1' donosi opće akte iznadleŽnosti Poglavarstva
2. priprema prijedloge općih akata iz nadležnosti

i

Gradsko poglavarstvo donosi odluke većinom
glasova, ako je na sjednici nazočna većina njegovih
članova.
odluke kojima se raspolaže nekretninama i
pokretninama u vlasništvu Grada, kao i o njegovim

4. utvrđujeprijedlog gradskog proračuna i

prihodima i rashodima, Gľadsko poglavarstvo donosi
većinom glasova svih članova.

godišnjeg obračuna proľačuna
5. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata
Gradskog vijeća
6. usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u

obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog

djelokruga te nadziĺe njihov rad
7. upravlja i raspolaŽe imovinom u vlasništvu
Grada, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća na
osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenupo
tržišnojcijeni
8. upravlja i raspolaže prihodima i rashodima
Grada, u okviru Proračuna u skladu sa zakonom i
Statutom

Upravna tijela, u okviru prava i dužnosti Grada,
pripremaju prijedloge odluke i drugih općih akata,

uputa Za rad gradonače]nika i Poglavarstva.

Članak 48.

3' predlaže Gradskom vijeću donošenje općih
drugi akata
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Članak 54.

Čhnak 50.

3. Gradsko poglavaľstvo

Vijeća

Broj

osiguĺava trajno osposobljavaĺrje i usavršavanje

službenika
12. nadzlĺe zakonitost rada tijela mjesnog odbora
13. raspušta Vijeće mjesnog odbora, ako učestalo
postupa suprotno odredbama Statuta Grada, pravilima
mjesnog odbora ili ne izvršava povjeľene mu poslove
14. predlaže raspisivanje referenduma
15. obavlja i druge poslove koji su zakonom,
drugim propisima i statutom stavljeni u nadležnost
Poglavarstvu.

žnost obavlj a

Čtanat ąt.

Članayąz.

Ponedjełak, 28. studenog 2005

9. imenuje i razrješava pročelnike u skladu sa
zakonom
10. donosi plan prijema u službu

\

<!

vnl. UPRAVNA TIJELA I JAVNE SLUŽBE

2. Javne službe

Članak 57.

U okviru samoupravnog djelokruga Grad osigurava obavljanje javnih sluŽbi koje zadovoljavaju
svakodnevne potrebe građanana području komunalnih, gospodarskih i drušwenih djelatnosti te drugih
djelatnosti, u skladu sa zakonom.

GRADA MAKARSKE

1.

Upľavna tijela Gľada Makaľske
članak 53.

Za obavIjaĺ|e poslova Ł sÍrmoupravnog djelolauga
Grada kao i poslova državne uprave prenijetih na
Grad ustrojavaju se upravna tijela Gľada (u daljnjem
tekstu: upravna tijela).

Upravna tijela osnivaju se i ukidaju odlukom
Gradskog vijeća kojom se uređujenjihovo ustrojstvo,
djelokrug i druga pitanja značajna za njihov rad'
Upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli.

Gľada Makarske

Članak 58.

Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna
služba.

Grad Makarska te pravne i fizičke osobe koje
obavljaju komunalne djelatnosti obvezne su osiguľati

trajno i kvalitetno obavljanje tih djelatnosri i
održavĄe komunalnih objekata i uređajau stanju
funkcionalne sposobnosti.
Članak 59'
Grad moŽe osnivati trgovačka društva za obavljanje gospodarskih djelatnosti.

Y-
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Članak 60.

Grad osiguľava obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelahosti osnivanjem trgovačkih
društava, javnih ustanova i vlastitih pogona'
obavljaĺrje određenihjavnih djelatnosti Grad može
povjeriti na temelju ugovora o koncesiji i drugim
pravnim i fizičkim osobama.

Čhnak 61.

Za obavljanje društvenih djelatnosti za koje je

zakonom određeno da se obavljaju kao javne službe,
Grad osniva javne ustanove, a za obavljanje drugih

društvenih djelatnosti, ako se ne obavljaju radi
stjecanja dobiti, Grad osniva ustanove (u daljnjem
tekstu: ustanove).

Članak6Ż.

Mjesni odbor odlučuje o lokalnim poslovima iz
1. ovog članka'

Čunat oz'
Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog Mjesnog

nekretnina

i

druge imovine ustanove te način

raspolaganja s dobiti.

Clanak 63.
Pravne osobe čiji je Grad osnivač ili u kojima ima
uloge ili udjele obvezne su najmanje jednom godišnje
podnjeti izvješće o poslovanju Poglavaĺstvu, koje ga
razmatra i upućuje Gradskom Vijeću.

Clanak 64.
Radi obavljanja komunalnih djelatnosti Grad može
osnivati vlastite pogone koji nemaju svojswo pravne
osobe.

Vlastite pogone osniva Gradsko vijeće posebnom
odlukom na način i u postupku propisanom zakonom'

Članak 65.

U obavljanju komunalnih, gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti pravne i fizičke osobe
dužne su poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu
okoliša.

IX. MJESNA SAMOUPRAVA
Clanak 66.
Na području Grada osnivaju se mjesni odbori kao
oblik neposrednog sudjelovanja građana u odluěivanju
o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog

utjecaja na život i rad građana'Područja mjesnih
odbora (u daljnjem tekstu: Mjesni odbor) utvrduje
se posebnom odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

10. surađujes drugim mjesnim odborima na
području Grada
1 1. surađujes udrugama na svom području u
pitanjima od interesa za građaneMjesnog odbora
12. obavlja i druge poslove utvrđenepropisima,
odlukama i općim aktima Gradskog vijeća'

odbora mogu dati Gradsko vijeće, vijeće Mjesnog
odbora, najmanje 20vo građana s područjapostojećeg

Ustanove kojih je osnivač Grad samostalne su u
obavljanju svojih djelatnosti i u poslovanju sukladno
zakonu, aktu o osnivanju i statutu ustanove.
Aktom o osnivanju odnosno statutom ustanove
može se ograĺličitistjecanje, opterećivaĺlje i otuđivanje

8. odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih
mjesnom odboru u proračunu Grada
9. predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno
daje mišljenje Gradskom vijecu o druslm inicijativama
i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora

stavka

Mjesnog odbora, njihove organizacije i udruženja.
Prijedlog sadrŽi podatke o:
1. podnositelju inicijative, odnosno predlagaču
2. imenu Mjesnog odbora
3. području i granicama mjesnog odbora i
4. sjedištu Mjesnog odbora
O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela iz
područja Mjesnog odbora odlučuje Gradsko vijeće,
uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća Mjesnog
odbora na koji se promjena odnosi.

Članak 70.
Progľam rada Mjesnog odbora sadrži planirane

aktivnosti iizvore sredstava za oswaľivanje progTama'

\,

Sredstva za obavljanje poslova povjerenih mjesnim

Kritde za utvrđivanjesredstava za mjesne odbore
određujeGradsko vijeća, apodjelu sredstava sukladno
utvrđenimkriterijima obavlj a Gradsko poglavaľstvo'

biĺača,
- sedam članova u Mjesnom odboru koji ima od
201 do 500 birača,
- devet članova u Mjesnom odboru koji ima preko
500 birača.

Stručne i administrativne poslove za mjesne odbore

obavljaju gradska tijela uprave na način uređen
odlukom Gradskog poglavarstva.

Vijeće Mjesnog odbora preďaže Gradskom vijecu
1. rješenja od interesa za svoje područje u pos-

:

\

tupcima izrade

Statutom
5. donosi financijski plan i godišnji obračun
6' biĺa i razrješava predsjednika i potpredsjednika
vijeća iz svog sastava
7. saziva mjesne zborove gradana

donošenju prostornih

i

drugih

planskih dokumenata Grada i njihova ostvarenja, te
drugih akata od utjecaja na život i rad područja odboľa

2. ptedlaže mjere za razvoj komunalne infra-

strukture i uređenjanaselja
3. predlaže imenovanje ulica, javnih pľometnih
površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na
svom području
4. predlaže promjenu područja mjesnih odbora.

Clanak 69.
Vijeće Mjesnog odbora:
1. donosi program rada i izvješće o radu Mjesnog
odbora
2. donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje
prioritet u njihovoj realizaciji
3. donosi pravila Mjesnog odbora
4. donosi poslovnik o radu u skladu s ovim

i

Članak 76.

Vijeće Mjesnog odbora odgovomo je Gradskom
poglavarstvu za zakonitost svog rada.
Pľedsjednik Vijeća Mjesnog odbora odgovoran

je za svoj rad vijeću Mjesnog odboľa i gĺadonačelniku
za povjerene poslove iza samoupravnog djelokruga.

Članak77.

2. predlagati Vijeću Mjesnog odbora razmatranje
pojedinih pitanja iz njegova djelokľuga
3. raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima
koja su na dnevnom redu Vijeća Mjesnog odbora
4. Obavljati poslove i zadatke koje mu u okviru
svog djelokruga povjeri Vijeće Mjesnog odbora

5. Clan Mjesnog odbora ima

i

druga prava i

Članak 78.

Nadzor nad zakonitošću rada Vijeća Mjesnog

odbora i pľedsjednika Vijeća Mjesnog odbora obavlja

Gradsko poglavarstvo u skladu sa zakonom.

Članak 73'

.t

3. provodi i osigurava provođenje odluka Vijeća,
4. surađujes predsjednikom Gradskog vijeća
5' iďormira gľađaĺle
o pitanjima važnim za Mjesni
odbor,
6. obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće
Mjesnog odbora i Gradsko vijeće'

dužnosti određenapravilima Mjesnog odbora.

Članak72.

shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i

141

1' prisustvovati sjednicama Vijeca Mjesnog odboľa

odborima odnosno za rad vijeća mjesnih odbora
osiguravaju se u gľadskom proračunu.

Tijela Mjesnog odbora su vijeće Mjesnog odbora
i pľedsjednik vijeća Mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora biĺaju građanis područja
Mjesnog odbora, koji imaju biĺačkopravo.
Članovi vijeća Mjesnog odbora biraju se
neposredno tajnim glasovanjem. Na postupak izbora
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Član vijeea Mjesnog odbora ima pravo i dužnost:

Članak 71.

í1}

Članak 68.

područne (regionďne) samouprave.
Izbor začlanove vijeća Mjesnih odbora raspisuje
Gradsko poglavaľstvo.
Mandat članova Vijeća Mjesnog odboľa traje četiri
godine.
Broj članova Mjesnog odbora određujese prema
broju birača Mjesnog odbora.
Vijeće Mjesnog odbora ima:
- pet članova u Mjesnom odboru koji ima do 200
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Ponedjeljak, 28. studenog 2005

Članak74.
Vijeće Mjesnog odbora tajnim glasovanjem bira
predsjednika Vijeća i jednog potpredsjednika iz svog
sustava na četiri godine'
Funkcije članova Mjesnog odbora su počasne.
Članak 75.
Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora:
1. predstavlja Mjesni odbor i Vijeće Mjesnog

odbora,

Ż. saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red,

predsjedava sjednicama Vijeća i potpisuje akte Vijeća

X. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA
Članak 79.

Sve pokľetne i nepokretne stvari, te imovinska
prava koja pripadaju Gradu čine imovinu Grada.
Članak 80.
Grad slobodno raspolaže prihodima koje ostvaĺuje
u okviru svoga samoupravnog djelokruga i poslova
koje obavlja.
Prihodi Grada trebaju biti razmjerni poslovima
koje obavljaju njegova tijela u skladu sa zakonom.

Clanak 81.
Prihodi Grada su:
1' gradski poľezi, prirezi, naknade, doprinosi i
pristojbe
Ż. pipadajlći dio županijskih poreza za obavljanje
poslova iz članka 19. i 20. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi
3. prihodi od stvari i imovinskih prava Grada
4' prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih
osoba u vlasništvu Grada, odnosno onih u kojima
Grad ima udjel ili dionice

ŤGLASNIK
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5. prihodi od naknada za koncesiju koju daje
Gradsko vijeće
6. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za
prekršaje koje Gradsko vijeće propiše u skladu sa
zakonom
7' udjel u zajedničkim porezima s Republikom
Hrvatskom
8. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske
u državnom proračunu
9. drugi prihodi određeni zakonom

Članak 82.
Gradsko vijeće donosi odluku kojom propisuje
poreze, naknade i doprinose, osnovice za obračun,
visinu stope odnosno iznose, oslobađanje od plaćanja,
načinrazreza, porezne prekĺšaje,te druga postupovna
pitanja u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 83.
Svi prihodi koji pripadaju Gradu kao i svi rashodi
za poslove koje Grad obavlja iskaĄu se u proračunu
Grada.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti

raspoređeniu proračunu i iskazani po izvorima iz

kojih potječu'

Prihodi i rashodi proračuna moraju biti

uravnoteženi.

Članak 84.

računovodstvu i financijskom izvještavanju

Članak 85.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi
i primici ili povećaju izdaci utvrđeniproračunom,
proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih
izdataka ili pronalaženjem novih prihoda'
Proračun se uravnotežuje izmjenama i dopunama

proračuna postupkom utvrđenimza donošenje
proračuna.

Clanak 86.

Ako Gradsko vijeće ne donese proračun prije
početka godine za koju se donosi, donosi se odluka
o privremenom financiĺanju i to najdužezarazdoblje
od tri mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi

Gradsko vijeće.

Čhnak 87.
Nakon isteka godine za koju je proračun donijet
Gľadsko vijeće utvrđujegodišnji obračun proračuna
i to u rokovima koji su utvrdeni zakonom.

ili

izdati

obveznice, odnosno druge vrijednosne papire.
Clanak 89.
Grad može davati jamstva korisnicima proračuna
i pravnim osobama u vlasništvu Grada, odnosno onim
društvima u kojima ima udjele ili dionice i davati
zajmove u skladu

s

GLASNIK

se rješava o obvęzi razreza
gradskih poreza,doprinosa i naknada, odnosno poreza,
doprinosa i naknada koji su prihod Grada Makarske
donosi se po skraćenom upravnom postupku.

Grad se može zadlživati u skladu s posebnim
zakonom.

Grad može raspisivati javni zajam

200s

Broi

Pojedinačni akti kojim

Čhnar gs.

posebnim zakonom i općim aktima

Gradskog vijeća.
Članat< go.

Gradsko vijeće nadzirę ukupno materijalno i
financij sko poslovanje Grada.

(-$

XI. AKTI GRADA MAKARSKE
Članak 91.
Gradsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, odluke,
deklaracije i druge opće akte' gradski proračun,
godišnji obračun proračuna i zaključke te daje

Poglavarstvo donosi pravilnike, poslovnik o radu,
preporuke, rješenja, zaključke, upute i opće akte kada
jezato ovlašteno zakonom iľ opéim aktom Gradskog

vijeća.
Clanak 93.

Prije nego što stupi na snagu' opći akt obvezno
se objavljuje u službenom
glasilu Grada Makarske.
opći akt stupa na snagu osmog dana od dana
objave. općim se aktom može odrediti da stupa na
snagu danom objave.
opći akt ne može imati povľatno djelovanje.

Članat qł.
Upravna tijela u izvršavanju općih akata Gradskog

vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o
pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i
pravnih osoba.
U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća
pojedinačne akte donose pravne osobe kojima su
odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom,
povjerene javne ovlasti.

Članat toz.

XII. JAVNOST RADA

\

9

Grad će organizirati svoj rad i poslovanje tako da
građanii pravne osobe mogu na jednostavan i
djeloworan način ostvariti svoja Ustavom zajamčena
prava i zakonom zaštićene interese, te ispunjavati

Čnnat gs.
donošenja i objavi akata te vjerodostojnom tumačenju
akata utvľđujuse Poslovnikom Gradskog vijeća.

Clanak 92.

Članak 99.

u zgradi treba biti istaknut raspored prostorija tijela

Odredbe o aktima Grada Makarska, postupku

stvarima.
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Skraćeni upravni postupak provodi se i kod
pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima,
obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od
strane pľavnih osoba kojima je Grad Makarska
osnivač'
Na donošenje akata iz ovoga članka shodno se
primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom
postupku ako posebnim zakonom nije propisan
postupak pred tijelima lokalne samouprave.
Pĺotiv pojedinačnih akata iz stavka 1. i 2. ovoga
članka može se izjaviti žalbanadležnom upravnom
tijelu Splitsko-dalmatinske županije.
U skladu s odredbam a Zakona o upravnim
sporovima, pľotiv konačnih pojedinačnih akata iz
stavka 1. i 2. članka moŽe se pokrenuti upravni spor.
Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i
Poglavarstva, a kojima se rješava o pravima, obvezama i pľavnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
ako posebnim zakonom nije drugačije propisano ne
može se izjavitižalba,već se može pokrenuti upravni
spor.

vjerodostojna tumačenja općih akata Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne
akte kada u skladu sa zakonom {ešava o pojedinačnim

Grad vodi računovodstvo i izrađujeizvještaje u

skladu s propisima o proračunu, proračunskom

28.

Četvnak, 27. listopada 2005

Djelovanje tijela Grada Makarske je javno.

je

dužan upoznati javnost

s

obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga
Grada preko sredstava javnog priopćavanja ili na
drugi prikladan način'
Članak 97.
Sjednice Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva
su Javne.

Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica

čhnak 100.
Tjedni i dnevni raspored radnog vremena kao i

druga pitanja u svezi s radnim vremenom u upravnim

tijelima utvrđujeGradsko poglavarstvo.
Upravno tijelo Grada koje odredi gradonačelnik
treba u svoje redovno vrijeme omogućiti građaninu
uvid u opće akte Grada.
Građanii pravne osobe trebaju biti na prikladan

način javno obaviješteni o radnom vremenu'

uredovnim danima i drugim važnim pitanjima zarad
upravnih tijela Grada.

Čtanat tot.
Na zgľadama u kojima su smještena tijela Grada
treba biti istaknut naziv tijela, a na prikladnom mjestu

Grada.

ostvarivanje javnosti rada tijela Grada pobliže se
uređujeposlovnicima.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE oDREDBE
Članak 103.

Članak 96.

Gradonačelnik

građanskeduŽnosti.

ili

dio sjednice Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva,

kada se raspravlja o materijalu koji je u skladu s
posebnim propisima označen kao povjerljiv'
Članak 98.
Gľadonačelnik može odlučivati da se prijedlozi
propisa koji su u pripremi, a za koje je javnost osobito

zainteresirana, objave putem sredstava javnog

priopćavanja, kao i da se pozovu svi zainteresirani
da iznesu svoje primjedbe.

Do donošenja općih akata kojima se uľeduje
poslovi iz samoupravnog djelokĺuga Grada sukladno
posebnim zakonima i odľedbama ovog Statuta,
primjenjivat će se akti Grada u onim odredbamakoje
nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.
U slučaju suprotnosti odredbi općeg alĺĺaŁ stavka
1. ovog članka, primjenjuju se neposredno odredbe
zakona i ovog Statuta.
Clanak 104.
Gľad će uskladiti opće akte kojima se uređuju
poslovi iz samoupravnog djelokruga Gľada u roku
od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Čhnak 105.

Postupak za promjenu Statuta pokreće

prijedlogom za promjenu Statuta.

se

Promjenu Statuta može predložiti Gradsko
poglavarstvo, gradonačelnik i sedam (7) članova
Gradskog vijeća'
Gľadsko vijeće odlučuje da li će prihvatiti prijeďog
za promjenu Statuta.
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Čtanat ĺoz.

Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog za

promjenu Statuta, isti se pľijedlog ne može staviti na
dnevni red prije isteka šest (6) mjeseci od dana ne
prihvaćanja inicijative za promjenu Statuta.
Prijedlog za promjenu Statuta je usvojen ako je

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana
objave u službenom glasilu Grada Makarskę'
Klasa: 0ŻI -oUŻ005 -0 Í l 49 66
Makarska, 28. studenog 2005. godine

zanjega glasovala većina članova Gradskog vijeća.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Miroslav Dľužianić,pľof., v.r.

Članak 106.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje

Godišnja pretplata 400'00 kuna
doznačuje se na Ziro račun broj:

glasnik Grada Makarske'', broj 21200Ż).

GODINA

2360000-1824900000 - Zagrebačka banka

SADRZAJ
v
tV. oblici

lasllo

službeno

vaŽiti Statut Grada Makarske koji je donijet 2. svibnja
2002. godine na sjednici Gradskog vijeća (''Službeni

..

suľadnje........

.

..

í()

ODLUKU

pľistupanju pľomjeni
Statuta Gľada Makarske
o

135

136

ovom odlukom prihvaća se potreba promjene

138

Statuta Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske",
brojŻl02) od 2. svibnja2002. godine'

138

r39
139

140

Ix. Mjesna samouprava
X.
XI. Akti Grada Makarske
XII. Javnost rada..............

I4T

r42
r43

t

{}

Gradsko vijeće Makarske u skladu sa člankom
109. Statuta Grada Makarske prihvaća inicijativu
Gradskog poglavarstva Makarske.
Članak 3.

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

Telefon: 611-334
Telefax: 612-046

Listizlazi

Clanak

po potrebi

1.

Nagrada Grada Makarske za Ż005' godinu

dodjeluje se:
1. Dr. Spasoje Fiamini, pojedinačna
2. Apfel d.o.o., kolektivna

Plaketa Grb Grada Makaľske za Ż0o5. godinu
dodjeluje se:
1. Ivi Mľavičiću
2. Dijabetička udruga Makarska
3. Siniši Vukoviću
Čhnak 3'

Čtanat z.

r39

15

Čhnak 2'

Čtanat< t'

136

BROJ

Makarska, 27. listopad a 2005.

Na temelju članka 20.,90. i 109' Statuta Grada
Makarske (''Glasnik Gľada Makarske'', broj Żl02)
Gradsko vijeće Makarske na 5. sjednici održnoj2I.
listopada 2005. godine, donijelo je

r34
135

VIII. Upravna tijela i javne službe Grada Makarske

XII

Gľada MAI(AtsKE

i

Klasa: o21 -0 lŻ005 -0 I l 4605
Makarska, 21. listopada Ż005' godine

ova odluka stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u ''Glasniku Grada Makarske''.
Klasa: 021 -01 12005 -01 12820
Makarska, 21. listopada Ż005. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKoG VIJEĆA:

Miroslav Dľužianić,prof., v.r.

1

PREDSJEDNIK
GRADSKoG VIJEĆA:

Miľoslav Družianić, pľof., v.r.

Na temelju članka 10. Statuta Grada Makarske
("Glasnik Grada Makarske", broj 2102) Gradsko
vijeće Makarske na 5. sjednici održanoj 21' listopada
2005. godine donijelo je

ODLUKU

Na temelju članka Ż0. i90. Statrrta Grada Makarske
(''Glasnik Grada Makarske'', broj2l0Ż), te članka 21.

I

Odluke o javnim priznanjima Grada Makarske
("Glasnik Grada Makarske", broj 5/93) Gradsko

GLASNIIÍ
Gľada
MAKAn,SKE

IZDAVAČ: Grad Makarska - Za izďavačaodgovara urednik dipl. iur. Drago Šimić,Makarska, obala kralja Tomislava l
Tisak: Tiskara ''Franjo Kluz'' d.d. - omiš

vijeće Makarske na 5. sjednici održanoj 21' listopada
2005. godine, donijelo je

ODLUKU

Gľada Makaľske i Plakete
Gľb Grada Makarske za 2005. godinu

o dodjeli Nagľade

o pľoglašenju počasnim gľađaninom

Gľada Makaľske
Čhnak 1.

Gospodin Helmut Jawuľek ż Neumarkta-Njemačka
proglašava se počasnim građaninom Grada Makaĺske'

Članak 2.

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

