ŽvpANIJA

GTASNIK
Gľada

SADRZAJ
Gradsko vijeće
1. Rješenje o imenovanju Mandatne komisije
Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Makarske ....
Rješenje o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Makarske
Rješenje o izboru gľadonačelnika Grada Makarske
Rješenje o izboru zamjenika gradonačelnika Grada Makarske
6. Rješenje o imenovanju odbora zaizbor i imenovanja ................
7. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
8. Rješenje o izboru članova Gradskog poglavaľstva Makarske
9. Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Makarska
10. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova odbora zaizbor i imenovanja
11. Rješenje o imenovanju odbora Za statutamo pravna pitanja
IŻ. Rješenje o imenovanju odbora za međugradsku suradnju ................
13. Rješenje o imenovanju Komisije za popis birača
14. Rješenje o imenovanju odbora za priznanja
15. Rješenje o imenovanju odbora za prigovore i pritužbe
16. Rješenje o imenovanju odbora za određivanje naziva ulica i trgova

81
81

8Ż

službeno

82
8Ż

Godišnja pretplata 400,00
doznačuje se

83

kuna

na žiĺoľačunbroj:

2360000-1824900000

83

- Zagĺebačkabanka

GODINA

lasilo

XII

84

Makarska, 25. svibnja 2005.

Na temelju članka 3. stavak I. Zakona o zaštiti
od požaľa(''Narodne novine'' broj 58/93), točke 5.

84
84

Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od poŽara od interesa za Republiku Hrvatsku
u 2005. godini od 17. veljače 2005. godine), Plana
i Procjene ugroženosti od požara grada Makarska
(Glasnik grada Makarske br' 7lo3), te članka 20'
Statuta Grada Makarska (''Službeni glasnik Grada
Makarske'' broj 2l0Ż) Poglavarstvo Grada
Makarske na svojoj sjednici od 6. svibnja 2005.
godine, donijelo je

85
85
85

86
86

PLAN

86

(D

,\

motľenja i ophodnje povľšina na otvorenom
pľostoľu za koje prijeti povećana opasnost od
nastajanja i šiľenja požaľana podľučjuGľada
Makaľske za pľotupožarnu sezonu 2005. godine

PRoCJENA UGRoŽENosTI oD ŠUMSKIH
PoŽARA NA oTvoRENoM PRosToRU
Područje Grada Makarske je vrlo ugroženo od
šumskih požaĺa,posebno u tijeku ljeta i sušnim razdobljima tijekom cijele godine. Najugroženija
područja su:

-

IZDAVAČ: Grad Makarska - Za izdavača odgovara urednik dip|. iur. Drago Šimić,Makarska, obala kralja Tomislava

PARK Šuuł sv. PETAR, oSEJAVA,
ŠuusnKoMPLEKs SVETIŠTA VEPRIC,
ŠuľłpBILoŠEVAC' PoŽARE I PARK

PRIRODE BIOKOVO.
Navedeni šumski kompleksi predstavljaju šumsku biocenozu u kojoj dominiĺa alepski boľ sa primjesama čempresa, pinjola i niskog raslinja te su

GLASNIK
Grada
MAKARSKE

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

9

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

<l

l'

Đ

BROJ

Gľada MAKAn,sI(E

83
83

Gľadsko poglavarstvo
Zaključ,ak o određivanjupostupka za dodjelu koncesije
za dimnjačarske poslove na području Grada Makarske
2. Rješenje o imenovanju potpisnika ľačunaGrada Makaľske .........
3. Rješenje o imenovanju glasnogovomika Ureda Grada Makarske

SI(A

MAKAt,SKE

8l

2.
3.
4.
5.

s PLITSI(O.

lako zapaljivi.

U pogledu tih

1

spoznaja potrebito je provoditi
maksimalno pojačane preventivne mjeľe u cilju
spriječavanja nastanka požara, jer i najmanji pro-

ože izazv ati katas trofalne po
dene šumske komplekse pa i šire.
pu st m

slj

edice za nay e-

ZAKLJUČAK
Iz izloženog stanja strukture i količine, te specifične karakteristike grada, opisanih šuma, zbog toga
će se preventivne i operativne mjere zaštite od
šumskih pož'ara provoditi primjereno značenju
šuma i specifičnim uvjetima dotičnog prostora,
tijekom cijele godine, a naročito u razdoblju od 1.
svibnja do 30. listopada 2005. godine.

1. PoJAČANo DEŽURsTvo

1.l. Uspostavlja se dežurstvo jednog vatrogasnog odjeljenja (7 vatrogasaca) u vatrogasnom
domu u periodu od 15. svibnja do 15. listopada u
vremenu od 00,00 do Ż4,00 Sata, te uvesti pojačano
dežurstvo vozača.
Izvršitelj: DVD Grada Makarske
t'2. U ŠumiSvetišta Vepric uspostavlja se stalna vatrogasna patrola s vatrogasnom cisternom i 3
vatrogasca u periodu od 15. lipnja do 15. rujna, u
vremenu od 7,00 do 2Ż,00 saÍa'

Izvršitelj: DVD Gľada Makarske

2. MoTRILAČKo DoJAVNA SLUŽBA
Motrilačko-dojavna služba u Vremenu od 15.
svibnja do 15. listopada, a po potľebi i duže organiziraÍi će se na sljedeći način:

2.1. Motrilačka postaja "Zagon"
Ovu postaju na brdu Zagon za vrijeme ljetne
sezone organiziraju ''Hrvatske šume'' - Šumaľija
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Makarska. Prema planu HS ova postaja biti će
aktivna Ż4 sata kroz 3 smjene motrilaca i to na
način da dnevne smjene imaju po jednog motrioca
dok će noćna smjena imati dva motrioca. Sa ove
postaje pokriva Se gotovo cjelokupan prostoľ Grada
Makarske. Yezana postaji će se osigurati pomoću
mobitela i vatrogasnom radio mrežom. U vremenu
od 15. svibnja do 15. listopada.
Izvršitelj: Hrvatske šume - ŠumarijaMakaľska

Ż'Ż. Povręmena motrilačka postaja ''Kuk''
Ovu povremenu postaju na brdu "Kuk" za vrijeme
ljetne sezone od 15. lipnja do 15. rujna organiziĺaju
Fhvatske šume - Šumarija Makarska. Prema planu
HŠova postaja će biti aktivna u vremenu od 7,00 21,00 sat u toku dana sa jednim motriocem, koja
pokriva cjelokupni prostor Grada Makarske.

Izvršitelj: Hrvatske šume - Šumarija Makarska

2.3. Plovila, tľajekti i turističke bľodice
Dosadašnja iskustva su pokazala da se oko Ż5vo
dojava o dimu ili vatri na prostoru Grada Makarska

dobiva od plovila koja prolaze Bračkim kanalom'
Tu se po učestalosti posebno ističu informacije koje
se dobiju od turističkih brodica' Praksa je da se
informacije o požaru koje se dobiju od nekog drugog subjekta odmah provjere sa nekom od turističkih brodica koje se nalazę na ruti s koje je vidljiv
mogući dim sa dojavljene lokacije požarišta.Veza
sa plovilima će se ostvariti na pomorskim radio
kanalima ili popisanim mobitelima turističkih brodica s našeg područja.

2.4. Građani
Kod svih građanaGrada Makarske' prolaznika i
turista putem plakata i drugih načina obavješćivanja ruzvijati svijest o potrebi budnosti kako bi se
spriječile moguće požarne katastrofe sa dugotrajnim posljedicama. Zajedno sa isticanjem potrebe
budnosti iste je potrebno upoznati kako da dojave
opasan događajili radnju prema Gradu Makarska Vatrogasna postrojba DVD Grada Makarska 93,
615 993 - PP Makaľska 92, 307 738 - Centar za
obavješćivanje 985, 613 510.

3.

AČxo-pnBvENTIvNE
PATROLE
IZYI1Đ

osnovne izviđačko-preventivneophodnje na
području Grada Makarske provodit će protupožame
ophodnje DVD Grada Makarske a aktivna će biti i
jedna ophodnja organizirana od strane "Hrvatskih
šuma'' - ŠumarijaMakarska.

Srijeda, 25. svibnja 2005

Srijeda, 25. svibnja 2005.

3.1, DVD Grada Makarske

4. DoJAvA PoŽARA

a) Šuma Biloševac - Ramovo - Požare

U

pomorskoj radio mreži, funkcionalnim sistemima
veza HEP-a, ''Hrvatskih šuma'', JP ''Vodovod'',
vatrogasne službe' turističkih agencija kao i amater_
skoj radio mreŽi takođerprema vP ili gradski centar I12 - Makarska i PP Makarska.

20,00 sati.

Izvršitelj: DVD Grada Makarske.

b) Park šuma osejava i Sv. Petaľ
Uspostavlja se izviđačkapatrola u periodu od 1.
srpnja do 15. rujna u vremenu od 9,00 do 22,00 sata
i povremena patrola s vatrogasnim vozilom u istom
vremenu.

5. UPOTREBA SNAGA I MTS
5.1. osnovna snaga za gašenje požara na

<l

3.2. Autoophodnja

Autoophodnja sastavljena od dva djelatnika
''HŠ'' provodi nadzor nad prohodnošću protupožaĺnih prosjeka s elementom šumskog puta koji su u
funkciji zaštite šuma od požara. ova autoophodnja
ujedno provjerava rad motrilačkih postaja i patrola
na području Grada Makarske. Autoophodnja će se
provoditi vozilom VW Transporter registarskih
oznaka ST
kroz dvije smjene u periodu
od 16. 5. do 15. 10. i to u dnevnom terminu od 7,00
do 21,00 sati. Autoophodnja ima opremu za
početno gašenje potara: motomu pilu, leđnunaprtnjaču, četiri metlenice i kosir. Zavezu će se koristiti mobitelom i vatrogasnom radio postajom.
3.3. Ostali
U provodenju protupožamih ophodnji na odgovarajući način će se uključivati i ophodnje PP Makarska kojima se kao jedna od posebnih zadaćatijekom ljetne Sezone ističe pitanje protupožarne
zaštite.

Pomoćno će se po pitanju provođenjaprotupožamih ophodnji koristiti i djelatnici odnosno
ekipe HEP - pogon Makarska, "Hrvatske ceste", JP
"Vodovod", "Hrvatske telekomunikacije" i drugih
organa i poduzeća koji se u sklopu svojih redovnih
djelatnosti kĺećuprostorom Grada Makarske.
ovakva pokľivenost prostora grada različitim
oblicima ophodarskih službi u prostoru smatra se
gotovo maksimalno mogućom i to kako po ukupnom broju moguće angažiľanih ljudi, tako i po

nivou pokrivanja ukupnog prostora općine. Težište
kod svih ophodarskih radnji biti će na pokrivanju
obalnog ruba budući da se na istom tijekom ljetne
sezone kĺećenajveći broj ljudi i gdje su najčešće
moguće rizične radnje.

osnovi, dojava požara vrši se tęlefonom

prema Vatrogasnoj postrojbi DVD Grada Makarske
telefonom - 93' 615 993. Dojava se može izvršiti i
putem radio stanice i to u: zdravstvenoj radio mreži,

Uspostavlja se povremena vatrogasna patrola s
vatrogasnim vozilom, s 3 vatrogasca u periodu od
15. lipnja do 15. rujna, u vremenu od 11,00 do

Izvršitelj: Hrvatske šume - ŠumarijaMakarska
DVD Grada Makarske.

GLASNIK

području grada je Dobrovoljno vatrogasno društvo
Grada Makarske, a dodatne snage su Dobrovoljna
vatrogasna društva s područja Makarskog primorja.
Zapovjednik postľojbe procjenjuje da li može
ugasiti požar raspoloživim snagama' te ako procijeni da to nije u mogućnosti pozlva vatrogasna društva s područja Makarskog primorja, a ako su i te
snage nedostatne traži preko područnog zapovjednika da mu pošalje pomoć u ljudstvu i tehnici od
ostalih vatrogasnih postrojbi prema Planu upotrebe
Zupanije splitsko-dalmatinske i obavještava Gradonačelnika Grada Makaľske.
Ako požar poprimi razmjere elementarne
nepogode, koju proglašava Župan Županije split-

sko-dalmatinske

-

5.Ż. U slučaju nastajanja većih pož,ara, kada je
potrebito angažiranje teških građevinskih strojeva'
izvršiti će se angažiranje pľivatnih poduzeća i obĺa

s područja Grada Makarske koji posjeduju iste i
trenutno se nalaze na području Grada Makaľske i
to:

6. POSEBNE MJBRE
6.1. Izvršiti pregled stanja na hidrantskoj mreži
regionalnog vodovoda na području Grada i gradskoj hidrantskoj mreži, te otkloniti nedostatke i o
stanju izvijestiti Poglavarstvo Grada Makarske.

Izvršitelj:''Vodovod'' Makarska
6.2. Sve protupožame puteve na području Grada

Makarske dovesti u stanje pľohodnosti, te izvľšiti
zaprečavanje ulaza istih, kako bi se onemogućilo
neovlašteno korištenje istih (zasipanje otpadnim
materijalom).

Izvršitelj: Grad Makaľska - odjel za
gospodarenje prostorom Grada
Makarske i JP Hrvatske šume ŠumaľijaMakarska.
6.3. U danima vrlo velike opasnosti od nastajanja šumskih požara i vjetra kojem brzinaprelazi IO'7
metara u sekundi, kada dolazi do bržeg širenja i
nastajanja poźara, obvezno se provode pojačane
mjere zaštite od strane pojedinih nositelja obveza

ovog plana i to:

- DVD Grada Makarske pojačava mjere

- "Georad" Makarska
- Obrt vlasnika Ive Ivanca - Makarska
- obrt vlasnika Igora Roglića - Makaľska
- obrt vlasnika Bere Miočevića - Makarska
AngaŽiranje strojeva izvršit će se na zahtjev

zapovjednika požarišta, preko osobe koju ovlasti
Poglavarstvo Grada Makaľske.

5. 3. Kompletnu logističku potporu (prijevoz
ljudstva, ishľanu, zdravstveno zbrinjavanje, gorivo i
mazivo) snagama za gašenje osigurava Poglavarstvo Grada Makarske.

zaštite

od požara uvođenjemdodatnih snaga' kako u
DVD Makarska tako i u šumskim kompleksima na području grada.
- JP Hrvatske šume - ŠumaľijaMakarska vrši

pojačani nadzor

na prijedlog

Gradonačelnika
Grada Makarske na temelju prosudbe zapovjednika
požarišta, u gašenju se angažiĺajui građani.
Svim aktivnostima na zaštiti i spašavanju
rukovodi vatrogasni zapovjednik temeljem Zakona
o vatrogastvu i Plana upotrebe snaga.
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-

u motrilačkoj i

izviđačkoj

patrolnoj sluŽbi na području grada.
''Vodovod'' Makarska uvodi dežumu ekipu za

opsluživanje hidranata

vodovodu.

na

regionalnom

- HEP

- pogon Makarska vrši pojačano dežurstvo za slučaj angažiranja na terenu.

7. FINANCIRANJE

7.l' Financiranje provođenjamjera zaštite i gai drugih požaĺaredovnim vatrogasnim snagama osigurava se iz proračuna Grada
šenja šumskih

Makarske.

7. Ż. Preventivno operativno dežurstvo iz točke
8. i 10. po utvľđenomrasporedu osiguľava se iz
proračuna Grada Makarske'

7. 3. Pokĺiće troškova nastalih pri gašenju
šumskih požara koji su poprimili veće razmjere i ele-

mentame nepogode, osigurava nositelj zaštite od
požarau skladu sa Zakonom o elementamim nepogo-

dama, Zakonom o vatrogastvu i drugim propisima.

- 7.4. U slučaju angaźiranja snaga s područja
Zlpanije i šire na području Grada Makarske, sred-

---GLASNIK
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sÍvazapokriće troškova osigurati će seiz proraČuna
Grada Makarske.

i

7.5. Potrebna financijska sredstva iz točke 1. 1.
1.2. pľeventivna dežurstva.
ad. 1.1' Dežurstvo vatrogasnog odjeljenja

- 15. listopada
smjene =Ż0 vat. X 5.000,00
100.000,00 x 5 mjeseci = 500.000,00

=

3 vat. x 2 smjene = 6 vat. x 5.000,00 = 30.000,00

x3mjeseca=90.000,00
Ukupno

7.5.

Nositelj zadatka: Gradsko poglavaľstvo
Sudjelovatelji: DVDGradaMakarske
Vatrogasna zajednica SDŽ
''Hrvatske šume'' -

6.

Rok:

590.000'00 kn

Potrebna sredstva za točke I'L

i I.2. potrebno je
dodatno osigurati u proračunu Grada Makarske,
kako bi se iste sprovele.

8. ZAVRŠNE oDREDBE
U slučaju da šumski požar poprimi razmjere
elementame nepogode, Poglavarstvo Grada Makarske narediti će poduzimanje i drugih neophodnih
mjera koje nisu utvrđeneovim Planom, a po prijedlogu zapovjednika.
8' 1.

8.2. Svi nositelji obveza iz ovog Plana dužni su
svoje obveze izvršiti do 1. lipnja, i o tome izvijesti-

ti Poglavarstvo Grada Makarske.

8.3. ovisno o hidrometeorološkim prilikama,
odnosno stupnju opasnosti od šumskih pożara,
pojedine odredbe iz ovog Plana mogu se mijenjati,
o čemu će odlučivati Poglavaĺstvo Grada, a na prijedlog zapovjedništva DVD-a'
8.4. Sastavni dio ovog Plana je Plan zaštite šuma
Šumarije - Makarska.

8.5. Stupanjem na snagu ovog Plana, stavlja se
van snage Plan iz 2004. godine.

Makarska, 6. svibnja 2005. g.
Broj : 021 -0 I l2005-0I l2I0Ż

I.

OSIGURANJE NORMATIVNIH I
DRUGIH PRETPOSTAVKI ZA
OSTVARENJE PROGRAMA
ZAŠTITE oD PoŽARA

Na temelju članka 3. stavak 4. Zakona o zaštiti
od požara (''Narodne novine'' broj 58/93) a shodno
točci 4. ''Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2005. godini'' što ga je donijela Vlada
RH na sjednici odľžanojdana 17. veljače 2005.

Nositelj zadatka: Komunalni redar
Rok:
15. svibnja 2005. godine

<l

Izraditi Plan motrenja, čuvanja i ophodnje
površina zakoje prijeti povećana opasnost od nastajanja i šiĺenjapožara sa posebnim težištem na

Rok:

Rok:

Nositelj zadatka: Gradonačelnik
Sudjelovatelji: Područni ured za zaštitu i

Rok:

spašavanje

Trajno

CZ

Grada Makarske

tijela upravljanja Grada Makaľska.
Nositelj zadaÍka: Gradsko poglavarstvo
Sudjelovatelji: Područni ured za zaštitu i

Rok:

VNIH AKTIVNOSTI U SVRHU
OTKLANJANJA OPASNOSTI OD
NASTAJANJA I ŠIRENJAPoŽARA
TE TEHNoLoŠKIH EKSPLoZIJA

30. travnja 2005. godine

upućivanja na iste članova nabrojenih tijela.

spašavanje
1. srpnja 2005. godine

.Izraditi novi operativni plan provođenjamjera
zaštite od požara na području Grada Makarske sa
razradom aktivnog uključivanja svih subjekata
zaštite od poŽara, razradom stupnjeva pripravnosti
kroz stupnjevanje iste sukladno indeksima opasnos-

ŠumarijaMakarska
1. lipnja 2005. godine

II. PLANIRANJE I POVEDBA PREVENTI-

;ľľ#::"Jtr;-"

2. Na temelju informacija koja se ima osigurati
kroz kontaktiranje Podľučnoguľeda za zaštitu i
spašavanje utvrditi kakav je plan i program savjetovanja i seminara na koje bi se mogli uputiti
članovi Stožęra CZ Grada Makarske, a moguće i
članovi ZapovjedniśĺvaCZ Grada Makarske.
Temeljem cjelovitih podataka utvľditi mogućnost

površina pod šumama te ih istaći na prostoru Grada
Makarske s težištem na pravcima kĺetanja turista
tijekom ljeta.

Sudjelovatelji:''Hľvatskešume''-

Nositelj zadatka: Gradsko poglavarstvo

Sudjelovatelji:

. Osigurati dodatni propagandni materijal iz
domena zaštite od požara a posebice zaštite

Nositelj zadatka: Gradonačelnik

površinama pod zaštitom u vrijeme velike opasnosti za nastajanje i širenje poŽara. Za planirane mjere
osigurati sredstva u gľadskom proračunu.

po provedenim lokalnim izborima i izboru novih

Ante Novak, v.r.

poźara na otvorenim prostorima umnožiti te istaći
na prostoru Grada Makarske.

l.

3. Ažurirati Sastav Stožera

GRADoNAČBI-NIK:

il:xTJljľ;ääľoäo,n"
5. Županijsku odluku o mjerama zaštite od

pľogľama aktivnosti u pľovedbi posebnih
mjera zaštite od poŽara od inteľesa za
Republiku Hrvatsku u 2005. godini na
području Gľada Makaľske

ad I.Ż. Dežurstvo u šumi Vepric
(3 vatrogasca) 15. lipnja - 15. rujna

u

intervencije gašenja pož,ara.

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE

(5 vatrogasaca) 15. svibnja

5 vat. x 4

ti te planskog uključivanja svih snaga i resursa

godine (''Narodne novine'' broj29lo5) te članka 20.
Statuta Grada Makarske (''Službeni glasnik Gľada
Makarske'' bĺ oj 2 l 0Ż), Gradsko poglav arstvo Grad a

Makarske je, na svojoj sjednici održanoj dana
svibnja 2005. godine, donijelo

GLASNIK

Sriieda, 25. svibnla 2005

Srijeda, 25. svibnja 2005

javnim poduzećima HEP pogona Makarska i Elektroprenosom glede utvrđivanja s njihove strane planiranih i poduzetih mjera
protupoŽarne zaštite na njihovim objektima (trafostanice i dalekovodi)
7. ostvaľiti kontakt

{D

s

Nositelj zadatka: Gradsko poglavarstvo
Sudjelovatelji: HEP - pogon Makarska
Elektroprenos
Rok:
15. svibnja 2005. godine

8. Ostvariti kontakt sa "Hryatskim cestama" uprava Split i ''Županijskim cestama Split'' glede
utvrđivanja s njihove strane planiľanih i poduzetih
mjera protupožarne zaštite na njihovim objektima
(državne, županijske i lokalne ceste).
Nositelj zadatka: Gradsko poglavarstvo
Sudjelovatelji: "Hrvatskeceste"uprava Split
'Zupanijske ceste Split"
Rok:
15. svibnja 2005. godine
9. ostvariti kontakt sa ''Hrvatskim šumama'' ŠumarijaMakarska glede utvrđivanjas njihove
Strane planiranih i poduzetih mjera protupoźame
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zaštite na prostorima kojim gospodare na području

Grada Makarske.

Nositelj zadatka: Gradsko poglavarstvo

Sudjelovatelji:''Hrvatskešume''-

Rok:

ŠumarijaMakarska
15. svibnja 2005. godine

10. Ostvariti kontakt sa Javnom ustanovom za
gospodarenje zaštićenim dijelovima prirode na
području Splitsko-dalmatinske županije glede utvrđivanjas njihove strane planiranih i poduzetih
mjera protupožarne zaštite na prostorima pod
posebnim mjeľama zaštite'

Nositelj zadaÍka: Gradsko poglavarstvo
Sudjelovatelji: Javna ustanova za

il:ľľä:i:'í]::T''

Rok:

području Splitskodalmatinske županije
15. svibnja 2005. godine

11. Izvršiti obilazak prostora Grada Makarske i
utvrditi sve lokacije divljih deponija, izraditi plan i
troškovnik uklanjanja istih, te u skladu sa raspoloživim sredstvima gradskog proračuna izvršiti saniranje istih.

Nositelj zadatka: Gradsko poglavarstvo
Sudjelovatelji: Mjesniodbori
Rok:
31. svibnja 2005. godine
12. Izvršiti promptno obavješćivanje javnosti na
prostoru Grada Makarske po pitanju obveznih mjera protupožame zaštite na području Grada Makarske.

Nositelj zadatka: Gradsko poglavarstvo

Sudjelovatelji:''Hrvatskešume''-

Rok:

ŠumarijaMakarska
Mjesni odbori
1 lipnja 2005. godine

13. Na temelju odredbi Plana izrade, rekonstrukcije i odrŽavanja šumskih puteva, cesta i prosjeka te
poljskih puteva i cesta na području Gľada Makarske
za period od Ż002. godine do 2005. godine, a u
suľadnji sa zapovjednikom DVD Gľada Makarske
te pľedstavnicima ''Hrvatskih šuma'' - Šumarije
Makarska pristupili izradi planiranih trasa odnosno
čišćenjupostojeće mľeže šumskih puteva, cesta i
prosjeka te poljskih puteva, a ujedno osigurati potpunu povezanost i to uz osiguravanje sredstava za
izradu istih na privatnim površinama unutar gradskog proľačuna ali uz uvjet prethodnih pismenih
suglasnosti vlasnika zemljišta kojima bi predmetni
putevi prolazili.

Nositelj zadatka: Gradsko poglavaľstvo

GLASNIK
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Sudjelovatelji:

''Hrvatske šume'' Šumarija Makarska
Mjesni odbori
DVD Grada Makarske
Susjedne općine
15. lipnja 2005. godine

Rok:

sudbi ugroženosti te planova zaštite i spašavanja
stanovništva i materijalnih dobara od elementarnih
nepogoda a osobito od šumskih poźara.
U gradskom proračunu osigurati financijska
sredstva za opremanje postľojbe CZ opće namjene
osobnom i skupnom opremom te sredstva za

USTROJSTVENE I ORGANIZACIJSKE

MJERE

vatrogasnom zapovjedniku.

Nositelj zadaÍka: Gradsko poglavarstvo
Sudjelovatelji: DVDGradaMakarske
'Hrvatske šume'' Šumarija Makarska
Rok:
15. svibnja 2005. godine

Rok:
B)

Nositelj zadatka: Gradsko poglavarstvo
15. svibnja 2005. godine
Rok:
(ažuriranje do 1. srpnja
2005. godine)

U

suradnji sa Podľučnimuľedom za
zaštitu i spašavanje izraditi Procjenu ugroženosti
te Plan zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda sa posebnim
težištemna reguliranju postupaka u uvjetima katas-

trofalnih šumskih pož'ara.

Nositelj zadaÍka: Gradsko poglavarstvo

Sudjelovatelji:''Hrvatskešume''-

Rok:

ŠumarijaMakarska
DVD Grada Makarske
15. lipnja 2005. godine

16. Osigurati punu aktivnost DVD Grada Makarske na provođenjurealno mogućeg sustava motrilačko-dojavne i protupožarno-ophodarske službe na

pľostoru Grada Makarske i dodimog prostora sa
susjednim općinama uz mogućnost obuhvaćanja i
većeg prostora pod uvjetima sufinanciľanja od
strane susjednih općina. Potrebita dodatna sredstva
osigurati u gradskom proračunu.

Nositelj zadatka: Gradsko poglavarstvo
Sudjelovatelji: DVD GradaMakarske
31. svibnja 2005. godine
Rok:
17. ostvariti suradnju sa Podľučnim uľedom
za zaštitu i spašavanje te izvršiti pľovjeru popunjenosti gradske postrojbe CZ opć,e namjene te po
potrebi izvršiti popunu do I00?o'
Isto tako potrebno je temeljem ove suradnje
provjeriti stanje izrađenostiodnosno ažurnosti pro-

22. organizirati

spašavanje
31. svibnja 2005. godine

-

20. Prije početka protupožame Sezone izvršiti
preko DVD Grada Makarske nabavku potrebite
opreme za udame grupe građana po naseljima,
odnosno osnovnu zajedničku opremu Za postrojbe
CZuz reversno zaduŹenje istih. Potrebita sredstva
osigurati u gradskom proračunu.
Nositelj zadatka: Gľadsko poglavarstvo
Sudjelovatelji: DVD GľadaMakarske
15. lipnja 2005. godine
Rok:
21. Utvrditi tehničke mogućnosti, organizacijski

postupak i moguće troškove te način njihova pokľivanjaza slučaj korištenja teške građevinskemeha-

nizacije za nepredviđenui hitnu izradu prosjeka i
probijanje pľotupožarnih puteva radi zaustavljanja
širenja šumskog poŹara. Popis raspoložive teške

24. Obvezuje se Gradska uprava da prema
Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje dostavi
pismeno izvješće o izvršenim aktivnostima i drugim poduzetim radnjama po Programu Vlade na
području Grada Makarske' Temelj za izradu predmetnog izvješća ima biti upravo ovaj Plan operativne provedbe.

Nositelj zadatka: Gradonačelnik

Rok:

Rok:

5. srpnja 2005. godine
(II. izvješće)
10. studenog 2005. godine
(završno izvješće)

Broj: 02l -0vŻ005-oIl2I0l
Makarska, 6. svibnja Ż005. g.

GRADoNAČBLNIK:

IV. PLAN INTERVENCIJA KOD VELIKIH
PoŽARA oTvoRENoG PRosToRA
NA TERITORIJU RH
23.Po potrebi, a u skladu sa ľazvojem ukupnog
Sustava PPZ na području Grada Makarske, izvršiti
ažuriranje Plana angažiranja ljudskih, materijalnih i
tehničkih resursa kod velikih poźara otvorenog
prostora na prostoru Grada Makarske. Po završetku
ažuriranja Plana istog dostaviti županijskom Vatrogasnom zapovjedniku.
O

Nositelj zadatka: Gradsko poglavarstvo
Sudjelovatelji: DVDGradaMakarske
Rok:
15. svibnja 2005. godine

5. travnja 2005. godine
(I. izvješće)

Sudjelovatelji:''Hrvatskešume''-

Šumarija Makaľska
DVD Grada Makarske
31. svibnja 2005. godine
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IZVJEŠĆIVANJEo PRoVEDBI
AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA

Nositelj zadatka: Gradsko poglavarstvo

Nositelj zadatka: Gradsko poglavarstvo
Sudjelovatelji: DVD GradaMakarske
31. svibnja 2005. godine
Rok:

Nositelj zadatka: Gradsko poglavarstvo
Sudjelovatelji: DVDGradaMakarske
31. svibnja 2005. godine
Rok:

odrźati sastanak sa pred-

v.

obveza.

najmanje osposobljavanje za zvanje vatľogasca i to
u periodu najmanje od 15. svibnja 2005. godine do
15. listopada 2005. godine. Potrebita dodatna sredstva osigurati u gradskom proračunu.

19. Prije početka protupoŽarne sezone izvršiti
pripravu odnosno uklanjanje nedostataka na vozilima te na drugoj opľemi i sredstvima koja su u vlasništvu ili kojima se koristi DVD Grada Makarske.
Potrebita sredstva osigurati u gradskom proračunu i
to sa pozicije sredstava predviđenihza DVD Grada
Makarske.

i

stavnicima ''Hrvatskih šuma'' - Šumarija Makaĺska
u cilju sagledavanja ukupnog stanja PPZ na nivou
Grada Makarske te utvrđivanjemeđusobnih

LJUD;KI I MATERIJALN)-TEHNIčKI
POTENCIJAL

|4. AźuiraÍiodluku i Rješenje za gradski protupožami operativni stožer, te utvrditi raspored
18.Za potrebe osiguravanja minimalnog operaobavilisti
deŽurstava
istog
i
o
dežurstava članova
tivnog bľoja vatrogasaca tijekom protupožarne
jestiti DVD Grada Makarske. Po pľovođenju Sezone izvľšiti sezonsko zapošljavanje minimalno
lokalnih izbora izvľšiti aŽuľiľanje Rješenja.
20 članova DVD Grada Makarska koji su prošli

15.

mehanizacije s razrađenimplanom aktiviranja
(angažiľanja) dostaviti nadležnom županijskom

Nositelj zadatka: Gradsko poglavarstvo
Sudjelovatelji: Područni lręd za zaštitu i

ZAŠTITE oD PoŽARA

GLASNIK

Sriieda, 25. svibnia 2005

osposoblj avanje postrojbe.

III. AKTIVNOSTI USMJERENE NA
PoBoLJŠANJE STANJA U sUsTAvU

A)

Sriieda, 25. svibnja 2005.

Ante Novak, v.r.

U "Glasniku Grada Makarske", br. 812005.

objavljen je Zaključak u obračunu i naplati komu-

nalne naknade u kojem je ustanovljena pogľeška, pa
se daje

ISPRAVAK

Zaključka o obračunu i naplati komunalne
naknade
U članku 4. umjesto 987o i 2vo što se briše treba
stajati 97Vo i3Vo.
: 021 -0 U05-0U 17 04lŻ
Makarska, 25. svibnja 2005. g.

Broj

TAJNIK:
Drago Šimić,dipl. iur., v.ľ.

-Ýżv

pANIJ

A sPLITs

o -DALMA

I(A

GLAsNIIí
Gľada
MAKAĘ,SKE

SADRZAJ

glasilo

službeno
Godišnja pľetp|ata 400'00 kuna
doznačuje se na žiro račun broj:

Gľadsko poglavaľstvo

2360000- 1824900000 - Zagrebačka banka

1. Plan motrenja i ophodnje površina na otvoľenom prostoru zakoje
prijeti povećana opasnost od nastajanja i šiľenjapożara na području
Grada Makarske zaprotupožamu sezonu 2005. godine ......'......"'
2. Plan operativne provedbe Progľama aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2005. godini na području Grada Makarske

I

73

76

Tajnik Gľada
1. Ispravak Zaktjučka o obračunu i naplati komunalne naknade

79

GODINA

XII

I(

Gľa,da

BROJ

Telefon: 611-334
Telefax: 612-046
List tzlazi po potrebi

8

Makarska, 5. travnja 2005.

Na temelju članka 14. odluke o osnivanju
Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u
Gradu Makarska (''Glasnik'' br. 6/2000) te članka
42. Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva
Makarska (''Glasnik'' br. 3l0Ż) uz suglasnost
Gľadskog poglavarstva Makaľska od 1. tľavnja
2005. godine, upravitelj Pogona za obavljanje

Članak 3.

ove izmjene i dopune Pľavilnika stupaju na
snagu danom objave u "Glasniku" Grada
Makarske.
Klasa: 0ŻI -u lŻ005 -0 I l 1233 lŻ

Makarska,

1. travnja 2005.

UPRAVITELJ

komunalnih djelatnosti, donio je

PRAVILNIK
Pľavilnika o
poslovanju, sistematizaciji ľadnih mjesta
i plaćama zaposlenika Pogona za
obavljanje komunalnih djelatnosti u
Gľadu Makaľskoj

MAKAR,sKE

Pogona za komunalne
djelatnosti Grada Makarska
Mladen Milunović, dipl. iuľ., v.ľ.

o izmjenama i dopunama

t

Clanak

1.

U članku 4. Pravilnika o poslovima, sistematizaciji radnih mjesta i plaćama zaposlenika Pogona
za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu
Makarskoj (''Glasnik'' br. IlŻ000. i3lŻ005.) pod točkom 8. - održavanje gradskih nekretnina, mijenja
se i glasi:

- šest (6) izvršitelja
- tri (3) izvršitelja na

održavanju gradskih

Đ
IZDAVAČ: Grad

Makarsk a -

Za

(3) izvršitelja na održavanju gradskih

parkova.

GLASNIK
Grada

Članak 2.

MAKARSKE

izdavača odgovara urednik dipl. iur. Drago Šimić,Makarska' obala kralja Tomislava
Tisak: Tiskara ''Fľanjo Kluz'' d.d. - omiš

Ove izmjene
l

i

dopune Pravilnika stupaju na

snagu davanjem suglasnosti Gradskog poglavarstva

Makarske na isti.

Poglavarstva
Grada Makarske, Poglavarstvo Grada Makarske na
112. sjednici održanoj dana 1. travnja 2005. godine,
donosi

ZAKLJUČAK

o koľištenju javnih površina za štekate

Članak 1.

ovim Zaključkom se regulira način korištenja
javnih površina - štekata Za sve fizičke i pravne
osobe korisnike istih.

Članak 2.

nekĺetnina

- tri

Na temelju Poslovnika o radu

Sa svakim korisnikom javnih površina - štekata
zaključiti Ugovor o korištenju javne površine na
period od godine dana s mogućnošću produŽenja,
osim sa kojima je već zaključen Ugovor o zakupu
javne površine.
Navedenim ugovoľom regulirati način korište-

nja javnih površina, a u svrhu uvođenjareda u
Gradu Makarska odnosno poštivanja svih pozitivnih zakona i odluka Grada Makarske.

