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Dnevni odmor je u trajanju od 30 minuta od 1 1 :30

do 12:00 sati.

Gradsko poglavarstvo, gradonaěęlnik i zamjenik
gradonačelnika mogu u specifičnim okolnostima
odrediti i drugačije radno vrijeme prema potrebama
posla.

xv. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE oDREDBE

Članak74.

Rješenja o raspoređivanju sluŽbenika i namje-
štenika prema odredbama ovog Pravilnika, donijet
će gradonače|nik u roku od 15 dana od dana njegovog
stupanja na snagu.

Članak 75.

Službenici i namještenici koji ne budu raspoređeni
na radna mjesta prema odredbama ovog Pravilnika
iz razloga što nema slobodnih radnih mjesta ili iz
razloga što ne ispunjavaju stručne i druge uvjete za
raspored na slobodna radna mjesta, stavljaju se na
raspolaganje.

Rješenje o raspolaganju za službenike i namje-
štenike iz stavka 1. donosi gradonačelnik u roku od
15 dana ođ dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Službenicima i namještenicima kojima je izdano
rješenje o raspolaganju, prestaje služba u roku od tri
mjeseca od donošenja tog rješenja, s pravima na
otkazni rok i visinu otpremnine prema općim
propisima o radu.

Za slučaj prestanka službe vrijeme provedeno na
raspolaganju uračunava se u otkazni rok.

Članak 76'

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje
važiti Pravilnik o zasnivanju ľadnog odnosa, o
unutamjem redu, sistematizaciji, plaćama i drugim
naknadama Gradske Uprave Grada Makarska
("Glasnik Grada Makarska", br.9104) i Pravilnika o
poslovanju, sistematizaciji radnih mjesta i plaćama
zaposlenika pogona za obavljanje komunalnih
djelatnosti u Gradu Makarska ("Glasnik Grada
Makarska", br. 1/01).

Člnarn.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od

dana objave u "Glasniku Grada Makarske".

Klasa: 02I -0 UŻ006-oI l 16Ż9
Makaĺska, 15. ožuljak 2006. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

Siniša Srzić, dipl. ing.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj
podľučnoj (ľegionalnoj) samoupravi (',Naľodne
l9Yi''"'', broj 33101, 60/01 i 12g/O5),te čianka 33. i
105. Statuta Grada Makarske (''Siužbeni glasnik
Gĺada Makarske'', broj 16105) Gradsko vijeće Grada
Mak-arske na 9' sjednici održanoj aanuil. oŽujka
2006. godine donijelo je

STATUTARNU ODLUKU
o izmjeni i dopuni Statuta Grada Makaľske

Članak 1.

U Statutu Grada Makarske (''Službeni glasnik
Grada Makarske'', broj 16/05) daju se slijedeće
izmjene i dopune:

- u članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi: ''Pečat
c1a3]vĺatarske ima promjeľ od j8 mm iueliki pečat)
i od 30 mm (mali pečat).''

Članak 2.

SADRZAJ
Gradsko poglavarstvo

1. Pravilnik o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makaĺska

GLASNIK
Gľada

IIIAKARSKE

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Statuta Javne ustanove

Gradskog spoľtskog centľa Makaľska

Čhnak 1'

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Starut JU
Gradski spoĺski centaľ Makarska i toi 

"

- članak 24. Statatamijenja se i glasi:
"Za ravnatelja moŽe biti imenovina osoba koja
ispunjava slijedeće uvjete:

- da ima visoku stručnu spremu i najmanje tri (3)
godine radnog iskustva ili višu stručnu spremu i pet
(5) godina ľadnog iskustva,

- da se odlikuje dokazanim stručnim, radnim i
organizacijskim sposobnostima u djelatnosti sporta,

- da poznaje jedan svjetski jezik.
osim uvjeta iz stavka 1. ovog članka, kandidat

za ravnatelja dužan je predloŽiti Program rada
Ustanove za mand,atno razdoblje.

Članak 2'

Suglasnost na izmjenu i dopunu Statuta daje
Gradsko vijeće Grada Makarske, a ista stupa na snagu
osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku
Grada Makarske".

Broj: 11/06.

Makarska, 27. siječnja2006. godine

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA:

Sretan Glavičić, pľof., v.r.-.'_ľu temelju članka 54. Zakona o ustanovama
("Narodne novine'', broj 76/93),te čtanta 8' stavak
2. odlukęo osnivanju Javne ustanove G.adski spoľtski
centar Makarska (''Službeni glasnik Grada Makaĺske,',
broj 312OOO) i članka 50. Statuta Javne ustanove
Gradski spoĺski centar Makarska, Upravno vijeće
na sjednici održanoi clana26. slječnja zoo6. godine
donijelo je

Na temelju članka 8. odluke o osnivanju Javne
ustanove Gradski sportski centaľ Makaľsta 1'sluzoeĺglasnik Gľada Makarske'', broj 3/2OOOI Gradsko
vijeće Grada Makarske na 9. sjednici održanoj dana
17. ožujka 2006. godine donijelo je
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Ova Statutama odluka o izmjeni i dopuni StatutaGlfa Makarske stupa na snagu osmog dana od dana
objave u ''Službenom glasniku craJa Makarske,'.
Klasa: 0Ż1 -0t /06-01 l I21g
Makarska, t7. ožujka2006. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Miľoslav DľuŽianić, prof., v.ľ.

GLASNII(
Gľada

MAIÍARSI(E

IZDAVAČ: Grad Makarska - Zaizdavačaodgovara urednik dipl. iur. Drago Šimić, Makarska, obala kralja Tomislava 1

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

sIužbeno Iasilo Gľada M AKARSKE
Godišnja pretplata 400,00 kuna
!9111euje se na Žiro račun broj:
2390001-1824900000 - HpB d.d. Zagre'b

GODINA XIII BROJ 1

Makarska, 20. ožujka 2006'

Telefon: 611-334
Telefax: 612-046

Lisĺ izlazi po potrebi

n
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ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta JU

Gľadskog sportskog centra Makaľska

I.

Gradsko vijeće Grada Makarske daje suglasnost
na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JU
Gradski sportski centar Makarska od Ż6. siječnja
2006. godine.

II.

ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom glasniku Grada Makarske''.

Klasa: 0zl -0 1 106-0 l l 1Ż20
Makarska 17. ożujka 2006. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Miľoslav Družianić, prof., v.ľ.

Na temelju članka 20. stavka 3. i članka 6. stavka
I. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine'', broj Ż6103,82104 i 178104), te članka 33.
Statuta Grada Makarske (''Službeni glasnik Grada
Makarske'', broj 16105) Gradsko vijeće Grada
Makarske na 9. sjednici održanoj dana 17 . ožujka
2006. godine donijelo je

ODLUKU
o iznosu za financiranje gľadnje

Članak l.

ovom se odlukom na području Grada Makarske
uvodi obvez a plaćanja iznosa za fin anciĺanje gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture prema
Programu gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Grada Makarske (''Službeni glasnik
Grada Makarske", broj 20105) za razdoblje od
potpisivanja Izravnog ugovora do završetka gradnje
i otplate Podzajma i to za izgradnju:

1. Sustava odvodnje otpadnih voda Grada
Makarska - Uređaj za mehanički predtľetman
otpadnih voda,

2. Ostalih objekata na sustavu odvodnje
otpadnih voda Gľada Makarska.

Članak 2.

Iznos za financiranje gradnje iznosi 0,21knlm3
prodane vode.

Clanak 3.

Iznos za financiranje gradnje plaćaju korisnici
sustava javne vodoopskrbe na području Grada
Makarska.

Iznos za financiranje gradnje naplaćivat će se
temeljem računa koje obveznicima ispostavlja
Komunalno društvo Vodovod d.o.o. Makarska.

Članak 4.

Iznos za financiranje gradnje je prihod Proračuna
Grada Makarska.

Sredstva iz stavka 1. ove točke prenosit će se na
poseban račun Podprojekta Hrvatske vode - Jadranski
Projekt Zagreb (u daljnjem tekstu: HV-JP d.o.o.
Zagreb).

Članak 5'

ovlašćuje se Komunalno društvo Vodovod d.o.o'
Makarska da prikupljena sredstva od namjenskog
povećanja cijene vode doznačuje na poseban račun
Podprojekta sukladno asignacijskoj odredbi u
Izravnom ugovoru koji će sklopiti Komunalno drušwo
Vodovod d.o.o. Makarska, Grad Makarska i HV-JP
d.o.o.

ovlašćuje se Komunalno društvo Vodovod d.o.o.
Makarska da sredstva iz stavka 1. ove točke troši
isključivo radi financiranja gradnje i povrata
podzajma, temeljem odgovarajućeg ugovora o
podzajmu, sklopljenog između Komunalnog društva
Vodovod d.o.o. Makarska, kao zajmoprimca i
Hrvatskih voda Jadranski projekt d.o.o. kao
zajmodavca.

Podzajam iz prethodnog stavka dio je ugovomog
ar anžmana Zajma 7 ŻŻ6 HR Medunarodne banke za
obnovu i razvitak, a koristi se za izvršenje Programa
poboljšanja kakvoće morske vode na jadranskoj obali.

Clanak 6.

Iznos za financiranje gradnje naplaćivat će se od
l. travnja 2006. godine.

Članak 7'

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u ''Službenom glasniku Grada Makarske'''

Klasa: 02 1 -01/06-0U lŻ2Ż
Makarska 17. ožujka 2006. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Miroslav Dľužianić, prof., v.r.

Na temelju članka 33. Statuta Grada Makarske
(''Službeni glasnik Grada Makarske'', broj 16/05)
Gradsko vijeće Grada Makarske na 9. sjednici
odrŽanoj dana 17. ožujka 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama odluke o pľovedbi
Programa'lVodoopskrba Gľada Makarska''

Članak l.

U odluci o provedbi Programa ''Vodoopskľba
Grada Makarska'' (''Službeni glasnik Grada Makar-
ske'', broj 5/03) mrjenja se članak 1. i glasi:
"Realizacija Programa "Vodoopskrba Grada Makar-
ska'', financiĺa se u skladu sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu (''Narodne novine", broj 26103, 8ŻlO4
i 178104), namjenskim povećanjem cijene potrošnje
vode i odvodnje otpadnih voda kao i iz drugih izvora.,,

Clanak 2.

U članku 2' stavak l. briše Se ''iznosu od 0,40 kn
po m3 utroška'' i dodaje se ''iznosu od l,00 kn po m3
utroška''.

Članak 3.

Čunał 4. mijenja se i glasi: ''Sredsrva prikupljena
po ovom osnovu su prihod Proračuna Grada Makaĺska
i kao takva će biti izdvojena na posebnom računu
Vodovoda d.o.o. Makarska, a sve isključivo radi
realizacije navedenog Programa. "

Članak 4.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
provedbi Programa''Vodoopskĺba Grada Makarska'',
stupa na snagu osmog dana od dana objave u
''Službenom glasniku Grada Makarske''.

Klasa: oŻl -0 I 106-0 I l I22l
Makarska 17, ofujka 2006. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Miľoslav Družianić, prof., v.ľ.

Na temelju člu:ťľra4Ż. Poslovnika o radu Gradskog
poglavarstva (''Službeni glasnik Grada Makarske'',
broj 3l0Ż) Gradsko poglavarstvo Grada Makarske na
18. sjednici održanoj dana 9' prosinca 2005. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju ovlaštenja ''Vodovodu'' d.o.o. Makaľska

za izr adu proj ektne dokumen tacij e
vodoopskrbe i sustava odvodnje na spoju

Splitske i Zadarske ulice

I.

ovim Zaključkom daje se ovlaštenje ''Vodovodu',
d.o.o. Makarska da u ime i zaračun Grada Makarska

obavi poslove izrade projektne dokumentacije za
izgradnju vodoopskĺbe i sustava odvodnje (otpadne
i oborinske vode) na spoju između Splitske i Zadaľske
ulice a na osnovu PUP-a "Zelenka I" Makarska i
stanja na terenu.

Obvezuje se "Vodovod" d.o.o. Makarska da prije
izbor a izr ađiv ač a proj ektne doku mentac ije zatr aži
prethodnu suglasnost Gradskog poglavarstva
Makarske.

II.
ovaj Zaključak sfupa na snagu danom donošenja

i objavit će se u "Službenom glasniku Gľada Makarske'''

Klasa: 0ŻI -0 1 lŻ005 -0 I l 45'7 0 -Ż
Makarska 9. prosinca 2005. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

Siniša Srzić, dipl. ing., v.r.

Na temelju članka 42. Poslovnika o radu Gradskog
poglavarstva (''Službeni glasnik Grada Makarske'',
broj 3102) Gradsko poglavarstvo Gľada Makarske na
18' sjednici održanoj dana 9. prosinca 2005. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju ovlaštenja ''Vodovodu'' d.o.o. Makaľska
za ľaspisivanje natječajarizbor izvođača te sve
pľeostale ľadnje na izgradnji kanalizacijskog

kolektoľa u Ulici Ante Staľčevića

I.

ovim Zaključkom daje se ovlaštenje ''Vodovodu''
d.o.o. Makarska da u ime i zaračun Grada Makarska
obavi poslove raspisivanj a natječaja, izbor a izv ođača
te svih preostalih radnji potrebnih za izgradnju
kanalizacijskog kolektora u Ulici Ante Starčevića u
dužini od cca I20 m, promjera 500 mm, a sve
sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji i izdanoj
građevinskoj dozvoli: UP-I-361-03l99-O1lI7 od 5'
oŽujka l999. godine.

Obvezuje se "Vodovod" d.o.o. Makarska da prije
izbora izvođača radova zatraži prethodnu suglasnost
Gradskog poglavarstva Makarske.

il.
ovajZaključak stupa na Snagu danom donošenja

i objavit će se u ''Službenom glasniku Grada Makarske''.

Klasa: 0Żl -u l Ż005 -0 l l 47 58
Makarska 9. prosinca 2005, godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

Siniša Sľzić, dipl. ing., v.r.

I
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Na temelju članka 64. Zakona o proračunu
(''Narodne novine'', broj 96/03) i članka 42. Poslov-
nika o radu Gradskog poglavarstva (''Službeni glasnik
Grada Makarske''' broj 3l0Ż), Gradsko poglavarstvo
Grada Makarske naŻD. sjednici održanoj dana Ż2.
pľosinca 2005. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o ľaspolaganju sredstvima Proľačuna Gľada

Makaľske kod Hľvatske poštanske banke Zagreb

Članat t.

Raspoloživa sredstva Proračuna Grada Makarske
polagat će se i voditi kod Hrvatske poštanske banke
Zagreb.

Članak 2.

S Hrvatskom poštanskom bankom Zagreb sklopit
će se ugovor o polaganju sredstava, obavljaľlju poslova
platnog prometa, davanja usluga savjetovanja o
upravljanju sredstvima i svim drugim financijsko-
bankarskim uslugama koje su od interesa za Grad.

Članak 3.

Dosadašnji ugovor sklopljen s Zagrebačkom
bankom d.d. otkazuje se.

Članak 4'

Za izvrśenje ovog Zaključka zadužuje se pred-
sjednik Gradskog poglavarstva.

Clanak 5.

ovaj Zaključak stupa na Snagu danom donošenja
i objavit će se u ''SluŽbenom glasniku Grada Makaĺske''.

Klasa: 0Żl -u lŻ005 -0 I l 5339
Makarska Ż2. prosinca 2005. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

Siniša Srzić, dipl. ing., v.ľ.

Na temelju člaĺka 4Ż. Poslovnika o radu Gradskog
poglavarstva Makarske (''Službeni glasnik Grada
Makarske'', broj 3l0Ż) Gradsko poglavarstvo Grada
Makaĺske na20. sjednici održanoj danaŻŻ. prosinca
2005. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Povjeľenstva

za pomorsko dobro Splitsko-dalmatinske
županije za Grad Makarsku

I.

MLADEN MILUNOVIĆ, dipl. iur', razrješava se
kao član Povjerenstva Za pomorsko dobro Splitsko-
dalmatinske županije za Grad Makarsku.

u.

DRAGAN SRZIĆ, dipl. ing. aľh., zamjenik gra-
donačelnika Grada Makarske, imenuje se kao član
Povjerenstva za pomorsko dobro Splitsko-dďmatinske
županije za Grad Makarsku.

n.
ovo Rješenje o razrješenju i imenovanju stupa

na snagu danom donošenja i objavit će se u ''Službe-
nom glasniku Grada Makarske".

Klasa: 0ŻI -u lŻ005 -0 U 53 40
Makarska 22. prosinca 2005. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

Siniša Srzić, dipl. ing., v.r.

Na temelju člaĺka4Ż. Poslovnika o radu Gradskog
poglavarstva Makarske (''Službeni glasnik Grada
Makarske", broj 3102) Gradsko poglavarstvo Grada
Makarske naŻŻ. sjednici održanoj danaŻ4. siječnja
2006. godine, donijelo je

ZAKLJUCAK
o određivanju zamjenika gľadonačelnika

Dragana Sľzića, dipl. ing. arh., u Povjerenstvo
Vodovoda d.o.o. Makaľska za predmete javne

nabave od inteľesa za Gľad Makarsku

I.

ovim Zaključkom određuje se zamjenik grado-
načelnika Dragan Srzić, dipl. ing. arh. u Povjerenstvo
Vodovoda d.o.o. Makarska za predmete javne nabave
od interesa zaGrad Makarsku,

u.

ovaj Zaključak stupa na Snagu danom donošenja
i objavit će se u ''SluŽbenom glasniku Grada Makarske'''

Klasa: 0ŻI -0I 12006 -0 1 17 2 12
Makarska 24. siječnja 2006. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

Siniša Sľzić, dipl. ing., v.ľ.

Natemelju čluka42. Poslovnika o radu Gradskog
poglavarstva Makarske ("Službeni glasnik Grada
Makarske'', broj 3l0Ż) Gradsko poglavarstvo Grada

Makarske naŻŻ. sjednici održanoj dana24' siječnja
2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Vodovodu d.o.o. Makarska

za ľekonstľukciju crpne stanice''Plišćevac''

I.

ovim Zaključkom daje se suglasnost Vodovodu
d,o.o. Makarska za rekonstrukciju crpne stanice
''Plišćevac'' u Makarskoj.

il,
Rekonstrukciju crpne stanice "Plišćevac'' potrebno

je obaviti zaključno do 31. ožujka 2006. godine.

m.

ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u ''Službenom glasniku Grada Makaľske''.

Klasa: 02I -0 1 lŻ006 -0I 17 2
Makaĺska 24. siječnja 2006. godine

PREDSIEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

Siniša Sľzić, dipl. ing., v.ľ.

Na temelju članka 42. Poslovnika o radu Gradskog
poglavarstva Makarske (''Službeni glasnik Grada
Makarske'', broj 3l0Ż) Gradsko poglavaľstvo Grada
Makarske na23. sjednici održanoj dana 8. veljače
2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju ovlaštenja Vodovodu d.o.o. Makaľska

da u ime i za račun Gľada Makaľske
preuzme funkciju investitoľa izgľadnje

vodoopskrbnog sustava za Makaľ,
Zonu Sjeveľ 2., Puhaľiće i Veliko Bľdo

I.

ovimZaključkom daje se ovlaštenje Vodovodu
d.o'o. Makarska da u ime i zaračunGrada Makarske
preuzme funkciju investitora izgľadnje vodoopskľbnog
sustava zaMakar, Zonu Sjever 2., Puhariće i Veliko
Brdo.

II.

Vododvod d.o.o' će provesti postupak odabira
izvođač,a sukladno Zakonu o javnoj nabavi (''Narodne
novine'', bĺoi 1I7l02), a u Povjerenstw će sudjelovati
Dragan Srzić, dipl. ing. arh. kao predstavnik Grada
Makarske.

uI.

o međusobnim pľavima i obvezama će se sklopiti
poseban Ugovor između Vodovoda d.o.o. i Grada
Makarske.

Iv.

Nakon provedenog postupka odabira izvođača
radova, Gradsko poglavarstvo će se izjasniti o danu
početka radova.

v.
Zaradove na izgradnji vodoopskĺbnog sustava Za

selo Makar, Zonu Sjeveľ Ż.,Puhariće i Veliko Brdo
osigurana su novčana sredstva u iznosu od
3.000.000,00 kuna.

Ta novčana sredstva osigurana su Proračunom
Grada Makarske zaŻ006. godinu u sklopu programa
gradenja objekata i uredaja komunalne infrastrukture
za opskĺbu pitkom vodom u 2006. godini.

vI.

ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u ''Službenom glasniku Grada Makarske''.

Klasa: 0ŻI -0 l 12006 -0 l l IŻ24
Makarska 8. veljače 2006. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

Siniša Sľzić, dipl. ing., v.ľ.

Na temelju članka4Ż. Poslovnika o radu Gradskog
poglavaľstva Makarske (''Službeni glasnik Grada
Makarske'', broj 3102) Gradsko poglavaľstvo Grada
Makarske na 24 ' sjednici održanoj dana 27 . veljače
2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o na"činu koľištenja Sportske dvorane u

oS Stjepana Ivičevića u Makaľskoj

I.

ovim Zaključkom se utvrđuje da svi klubovi i
sportske udruge Grada Makarske koji su članovi
Zajednice sportskih udruga Grada Makarske mogu
besplatno koristiti Sportsku dvoranu oŠ Stjepana
Ivičevića (u daljnjem tekstu: Spoľtska dvorana).

il.

Klubovi i sportske udruge Grada Makarske koji
nisu članovi Zajednice sportskih udruga Grada
Makarske plaćaju 50vo utvrđene cijene po satu
korištenj a Sportske dvorane.
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III.

Svi ostali klubovi i udruge koji nisu registrirani
u Gradu Makarskoj plaćaju punu cijenu korištenja
Sportske dvorane i to u iznosu od 180,00 kn po satu.

IV.

Utvrđuje se vrijeme korištenja Sportske dvorane
l to:

- utorak od 23.00 do 24.00 h,
- srijeda odŻ2'15 do 23.15 h,
- četvrtak od2Ż.00 do 24.00 h,
- petak od 23.00 do 24,00 h,
- subota odŻ2.00 do 24.00 h i
- nedjelja od 21.00 do 24.00 h.

Termini bez naknade:
KK Kingtrade:

- ponedjeljak od 19.15 do 20.45 h,
- utorak od 20.15 do 22.00 h,
- četvrtak od Ż0.15 do 22.00 h i
- petak od 19.45 do 21.15 h.

OK Makarska:
- ponedjeljak od 20.45 do 2Ż.30h,
- srijeda od 19.15 doŻŻ.I5 hi
- petak od27.15 do 23.00 h.

MNK Novo Vrijeme:
- ponedjeljak od ŻŻ'30 do 23.45 h,
- utorak odŻŻ.00 do 23.00 h i
- srijeda od 23'00 doŻ4.00.

Liga malog nogometa:
- nedjelja od 15.00 do 21.00 h.

U vrijeme natjecanja utvrđeno vrijeme korištenja
se ne primjenjuje.

V.

Svi klubovi i udruge koji namjeravaju koristiti
Spoĺsku dvoranu moraji se najaviti najmanje 5 dana
unaprijed, odnosno 7 dana u slučaju održavanja
natjecanja.

VI.

ovaj Zaključak stupa na snagu osmog (8) dana
od dana objave u ''Službenom glasniku Grada
Makarske".

Klasa: 02l -0 I 106 -0 I l IŻŻ3
Makarska 27 . veljač,e 2006. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

SiniŠa Srzić, dipl. ing., v.r.

Na temelju člaĺka 4Ż. Poslovnika o radu Gradskog
poglavarstva Makarske (''Službeni glasnik Grada
Makarske'', broj 3 l0Ż) Gradsko poglavarstvo Grada

Makarske na25. sjednici održanoj dana 8' ožujka
2006. godine, donijelo je

ZAKLJUCAK
o davanju suglasnosti Dobrovoljnom vatrogasnom

dľuštvu Makarska za nabavu vozila

Članak 1'

Daje se suglasnost Dobrovoljnom vatrogasnom
društvu Grada Makarske, po zahtjevu odŻ2. veljače
2006. godine, za nabavu vatľogasnog voz1la - auto
ljestve 32 m iz Programa Vlade RH o nabavi 210
v ozlla vatrogasne namjene.

Članak 2.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Grada Makarske
će uputiti zahtjev Vladi RH za dodjelu vatrogasnog
vozila - auto ljestve 3Ż m iz Pľograma Vlade RH o
nabavi 2I0 vozila vatrogasne namjene.

Članak 3'

Obveza Grada Makarske za nabavu vatrogasnog
vozila - auto ljestve 32 m iz Programa Vlade RH o
nabavi Ż70 vozila vatrogasne namjene iznosi
1.000.000,00 kn.

Članak 4.

ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u
''SluŽbenom glasniku Grada Makaľske''.

Klasa: 0Żl -0I 12006 -0 I 1989
Makarska 9. ožujka 2006. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

Siniša Srzić, dipl. ing., v.ľ.

Na temelju čluka4Z. Poslovnika o radu Gradskog
poglavarstva Makarske (''Službeni glasnik Grada
Makarske", broj 3 102) Gradsko poglavarstvo Grada
Makarske naŻ6' sjednici održanoj dana 15' oŽujka
2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti''HVIMAK-Makaľska''

d.o.o. za premještaj nepľopisno parkiľanih vozila

Članak 1.

Daje se suglasnost "HVIMAK-Makarska" d.o.o.
za premještaj nepropisno parkiranih vozila'

Članak2.

ovaj Zaključak primjenjuje se od 15. ožujka do
l. listopada 2006. godine, te će se o istom sklopiti
Ugovor.

I
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Clanak 3.

ovaj Zaključak objavit će se u ''SluŽbenom glas-
niku Grada Makarske".

Klasa: 0ŻI -0 U06-0 I l 5Ż8-Ż
Makarska 15. oŽujka 2006' godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

Siniša Sľzić, dipl. ing., v.ľ.

Na temelju članka4Ż' Poslovnika o radu Gradskog
poglavarstva Makarske (''Službeni glasnik Grada
Makarske'', broj 3 l0Ż) Gradsko poglavarstvo Grada
Makarske na26' sjednici održanoj dana 15. ožujka
2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na cijene za pľemještaj

vozila i pokušaj pľemještanja vozila od
stľane ''HVIMAK Makaľska'' d.o.o.

Članak 1.

Daje se suglasnost "HVIMAK-Makarska" d.o.o.
na cijene za premještaj vozila i pokušaj premještanja
vozlla:

- premještanje vozlla 350,00 kn
- pokušaj premještanj a vozila.'..''...... 200,00 kn.

Članak 2.

ovaj Zaključak primjenjuje se od l5' ožujka do
1. listopada 2006. godine.

Članak 3.

ovaj Zaključak objavit će se u ''Službenom glas-
niku Grada Makarske".

Klasa: 0ŻI-01106-0Il7 16-2
Makarska 15. oŽujka 2006. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

Siniša Sľzić, dipl. ing., v.ľ.
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sADRŽAJ
Gľadsko vijeće

1. Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Makarske

2. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska

3' Zaključak o davanju suglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Programa
"Vodoopskrba Grada Makarske"

1

1

2

2

3

Gradsko poglavaľstvo

1. Zaključak o davanju ovlaštenja ''Vodovodu'' d.o'o' Makarska zaizradu projektne

dokumentacije vodoopskĺbe i sustava odvodnje na spoju Splitske i Zadarske ulice 3

Ż' ZakJjučako davanju ovlaštenja ''Vodovodu'' d'o.o. Makarska za raspisivanje natječaja i izbor

izvođača te sve preostďe radnje na izgradnji kanalizacijskog kolektora u

3. Zaključak o raspolaganju sredstvima Proračuna Gľada Makarske kod

4. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva Za pomorsko dobro

J

4

4

,ĺl

S plitsko-dďmatin ske županij e za Gr ađ Makarsku

5. Zaključak o određivanju zamjenika gradonačelnika Dragana Srzića, dipl. ing. arh. u

povjerenstvo "Vodovoda" d.o.o. Makarska za predmete javne nabave od interesa

6. Zaključak o davanju suglasnosti ''Vodovodu'' d'o.o. Makarska za rekonstrukciju

7. ZakJj ,ako davanju ovlaštenja Vodovodu d'o.o. Makarska da u ime i zaraěun

Grada Makarske preuzme funkciju investitora izgradnje vodoopskĺbnog sustava Za

4

5

8' Zaključak o načinu korištenja Sportske dvorane u oŠ Stjepana Ivičevića u Makarskoj

9. Zaključak o davanju suglasnosti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Makarska

5

5

6

6

l

t10. Zaključak o davanju suglasnosti ''HvIMAK-Makarska'' d.o.o. za premještaj

11. Zaključak o davanju suglasnosti na cijene za premještaj vozi|a i pokušaj premještanja

v oz1|a od strane''HvIMAK-Makaľska'' d'o. o. ..............

)

7

I GLAsNIIÍ
Gľada

MAI(ARSKE

i

l

I

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


