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I ! GLASNII{
Gľada

MAKAĘ,SKESADRŽAJ
Gradsko vijeće

1. odluka o izmjenama i dopunama Provedbeno urbanističkog plana
Sportsko-poslovne zone Dugiš u Makarskoj . ..... ls6

,

GLASNII<
Gľada

lvlAI{An,SI{E

IzołvłČ: Grad Makarska - Zaizdavača odgovaľa uľednica Lara RakušiĆ lvanković^ dipl. iur., Makarską obala kalja Tomislava l
Tisak: Tiskara "Franjo Kluz'' d.d. - omiŠ

Na temelju članka Ż0. i84. Statuta Grada Makaĺske

("Glasnik Grada Makarske'', broj 9l01), te članka 14.

i 18. Odluke o javnim priznanjima Grada Makarske

(''Glasnik Grada Makaĺske'', broj 5193 i6194), Gradsko

vijeće Grada Makarske na 23' sjednici odľŽanoj dana

2. listopada 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Nagľade Grada Makarske i

Plakete Gľb Grada Makaľske za2007. godinu

Clanak 1.

Nagrada Grada Makarske zaŻ00], godinu dodje-

ljuje se:

1' Don Mate Stanić, pojedinačna,
2. "Promet" d.o.o. Makarska, kolektivna.

Članak 2.

Plaketa Grb Grada Makarske za 2007. godinu
dodjeljuje se:

l ' Crkva kľaljice Mira'
2. prof. Lilja Vokić,
3' Stipe Božić,.

Članak 3.

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

Klasa: 02 I -0 I lol -01 15555
Makarska, 2. Iistopada 2007. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

dľ. Damir Mendeš, v. ľ.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Makarske
(''Glasnik Gľada Makarske'', broj9lO7), u svezi članka

29. stavak 1' alineja I.Zakona o zaštiti i spašavanju
(Narodne novine", broj I74104), a na prijedlog
Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Makarske
i suglasnosti Gradskog poglavarstva Grada Makarske,

Gradsko vijeće Grada Makarske na Ż3. sjednici
održanoj danaŻ' listopada 2007. godine, donosi

SMJERNICE
za organizaciju i ľazvoj sustava zaštite i

spašavanja na području Grada Makaľske
u 2007. godini

Sukladno stupnju opasnosti, posljedicama opas-

nosti, te većim nesrećama i katastrofama utvrđenih
Procjenom ugroŽenosti civiInog Stanovništva i
materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih
i civilizacijskih katastrofa, donose se smjemice za

organizaciju i razvoj SuStaVa zaśtite spašavanja u
2007. godini.

Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:

1. Civilna zaštita
(Zapovjedništvo zaštite i spašavanja , Zapov jed-

ništvo CZ, povjerenici i postrojbe CZ)

Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara te Planu zaštite i
spašavanj a, srednj oročnom planu r azv oja, osobnom

i materijalnom sklopu te usklađeno s osiguranim
financijskim sredstvima u Proračunu, a s ciljem
razvoja vlastitih sposobnosti za djelovanje na

sprječavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje
nadilaze mogućnosti djelovanja sluŽbi i pravnih osoba

kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih
dobara redovita djelatnost, Za ZapovJedništva,
postrojbe i druge sposobnosti civilne zaštite iskazuju
se prioriteti materijalno-tehničkog razv oja (nabava

osobne i skupne opreme) te planirano provođenje
osposobljavanja' uvježbavanja i drugih aktivnosti.

I
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službeno lasilo Gľada MAKAĘ,sKE

Telefon: 611-334
Telefax: 612-046

List izlazi po potrebi
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Makarska, 12. listopada 2007.

Godišnja pretplata 400'00 kuna

doznačuje se na Ziľo račun broj:
ng000l-1824900000 - HPB d.d' Zagreb
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Paralelno se iskazuju mogućnosti za osiguranje uvjeta

za provodenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja

ljudi i materijalnih dobara te drugih aktivnosti iz

mjera zaštite i spašavanja, sukladno Planu zaštite i

spašavanja.

2. Vatrogastvo

(vatrogasna zapovjedništva i postrojbe)

Za dobrovoljne vatrogasne postrojbe, sukladno

njihovim vlastitim programima i razvojnim pro-

jektima, iskazuju se bitne odrednice materijalno-

tehničkog razvoja (nabava vatrogasne opreme i

vozila), razvoj kadrovskih kapaciteta (s planiranim

obučavanjem' vježbama i sl.) te pregled financijskih

sredstava u Proračunu za te namjene, s ciljem jačanja

spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu

zašite i spašavanja na području Grada Makarska u

narednoj godini.

3. Skloništa

Za navedene namjene iskazati aktivnosti, projekte

i potľebna financijska sredsfva iz Proračuna za: tekuće

odrŽavanje skloništa, tehničku kontrolu i investicijsko

odrŽavanje skloništa s ciljem stvaranja uvjeta za

sklanjanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju

prirodnih i civilizacijskih katastrofa.

4. Udruge građana od značaja za zaštitu i

spašavanje
(HGSS, planinari, kinolozi, radioamateri, rafting

klubovi, ronilački klubovi i dr.)

Za navędene udruge, sukladno podnesenim i
prihvaćenim razvojnim projektima i programima u

djelu od znač,aja za zaśtitu i spašavanje' utvrditi

aktivnosti koje će se financirati iz Proračuna iz Grada

Makarske.

5. Službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti

(npr. Hitna pomoć, javno zdľavstvo, socijalna

služba' Crveni križ, Vetennarska sluŽba, zaštita bilja,

zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje
komunalne infrastrukture - kao što su vodovod,

kanalizacija, čistoća, groblja i druga te pravne osobe

koje se bave gradevinskom, prijevozničkom, turi-

stičkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu

i spašavanje)'

ZAKLJUČNE oDREDBE

Sastavni dio ovih Smjemica je i izvod iz Proľačuna

po pozicijama namijenjenim za razvoj pojedinih

dijelova - operativnih snaga - jedinstvenog sustava

zaštite i spašavanja Grada Makarska u 2o0'7 ' godini'

tl

j

Red.
bľoj

OPIS POZICIJE POZICIJA
PLANIRANO
2007. god. (kn)

1 ZAPOVJEDNIŠTVA ZAŠTITE I sPAŠAvANJA,
ZAPoVJEDNIŠTVA I PosTRoJBE CZl
- Osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje, sklanjanje

i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju
- Zapovjedništva zaštite i spašavanja
- Zapovjedništva civi1ne zaštite
- Postrojbe civilne zaštitę
- Povjerenici civilne zaštite
- Voditelii skloništa

NAPOMENA:
Sredstva za postrojbe
Civilne zaštite' planiraju se

Izmjenama i dopunama
Proraćuna za 200] . godinu
(rebalans)

10.000,00

UKUPNO 10.000,00

., VATROGASTVO:
- Vatrogasna zajeďnica
- Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
- Vatrogasna zapovjedni štva

DVD 1'3_50'000'0Ĺ)

UKUPNO 1.350.000,00

3. sKLONIŠTA:
- Tekućę održavanje
- Tęhnička kontrola
- Investicijsko odľŽa

UKUPNO

4. UDRUGB GRAĐANA:
(HGSS, p laninari, kinolozi, radioamateri, rafting klubovi i dr.)

HGSS
PLANINARI

60.000,00
5.000.00

UKUPNO 65.000,00

,
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Ovaj akt se objavljuje u "Glasniku Grada Makarske" i stupa na snagu osmog dana od objave.

PREDSJEDNIK
Klasa: 02I-OllO7-0Il4795 GRADSKOG VIJEĆA:
Makarska, 2' listopada 2007. godine dľ. Damiľ Mendeš, v. ľ.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama
(''Narodne novine", broj 76193) i članka 32. Statuta
Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", broj
9/07)' Gradsko vijeće Grada Makarske na svojoj 23.
sjednici odrŽanoj dana Ż. listopada 2007. godine,
donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Javne

ustanove Gľadski spoľtski centaľ Makaľska

Članak 1'

Mijenja se i dopunjuje Statut Javne ustanove Grad-
ski sportski centar Makarska, i to:

Članak24. Staĺuĺa nlijenja se i glasi:
Za ravnatel1a može biti izabrana osoba koja ispu-

njava sljedeće uvjete:
- da ima visoku stručnu Spremu i najmanje tri (3)

godine radnog iskustva,
- da se odlikuje dokazanim stručnim' radnim i

organizacijskim sposobnostima u djelatnosti
sporta,

- da poznaje jedan svjetski jezik,
- da poznaje rad na PC-u i intemetu.
osim uvjeta iz stavka l. ovog članka, kandidat

Za ravnatelja dužan je priložiti Progĺam rada Ustanove
Za mandatno razdoblje.

Clanak 2.

Čtanak 16. Sĺaĺuĺa nlijellja se i clopultjuje,te glasi:
Nakon imenovanja većine članova Upravnog

vijeća. prva sjednica Upľavnog vijeća saziva se naj-
kasnije u roku od l5 dana.

Prvu sjednicu Upravnog vijeća saziva predsjednik
Upravnog vijeća prethodnog saziva ili ovlaštena
osoba osnivača, koju pismeno ovlašćuje grado-
načelnik ili zamjenik gĺadonačelnika Grada Makarske.

Clanak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od
objavljivanja u "Glasniku Grada Makarske"

Klasa: 0Żl -0I l07 -0I l 4984lŻ
Makarska, 2. listopada 2007. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

dľ. Damir Mendeš, v. ľ.

Na temelju članka 33. Statuta Grada Makarske
("Glasnik Grada Makarske", broj l6105), Gradsko
vijeće Grada Makarske naŻ3. sjednici održanoj dana
2. listopada 2007. godine donijelo je

RJESENJE
o imenovanju člana Nadzornog odbora

Vodovoda d.o.o. Makarska

I.

Za č|ana Nadzornog odbora Vodovoda d,o.o.
Makarska imenuje se Ivan Glibota.

II.

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

Red.
broj

OPIS POZICIJE POZICIJA PLANIRANO
2007. god. (kn)

5 SLUŽBB I PRAVNE osoBE KoJIMA JE ZAŠTITA I
SPAŠAVANJE REDoVITA DJELATNOST:
Hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna sluŽba, Crveni kriŽ,
veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, e|ementarne
nepogode, dodatnę policijske Snage' prometne jedinice
mladeŽi, održavanje nerentabilnih autobusnih linija.
j avna poduze ća za održav anje komunalnę i nfrastrukture
(vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja i dr.) kao i pravne
osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom,
turističkom i drugim djelatnostima od interęsa za zašÍitu i
spašavanje.

HITNA POMOC
CRVENI KRIŽ
POLICIJA
- ljetno dežurstvo
- promet. jedinica mladeži
Pri jevoz umirovljenika
Zbrinjavanje kom. otpada
i eko renta
Izgradnja objekata i
uredaja za odvodnju i
pročišćavanje vode

60.000,00
200.000,00

60.000,00
45.000,00

155.000,00

3.050.000,00

3.200.000,00

UKUPNO 6.770.000,00

SVEUKUPNo ZA SUsTAv ZAŠTITE I SPAŠAVAN.IA 8.195.000,00
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ZAKLJUČAK
o davanju u zakup parkiľališta na
osejavi neposľednom pogodbom

čunat t.

ovim Zaključkom se parkiralište na predjelu

osejava u vlasništw Gľada Makaľska označeno kao

č.zem.2I74lI K'o. Makaľska - Makar daje u zakup

neposrednom Pogodbom.

Članak 2'

Parkiralište osejava, površine cca 2400,00 m2,

daje se u zakup za potrebe Hvimak-Makarska d.o.o.,

Makarska, Kďďarga 3, a u svrhu obavljanja registri-

rane djelatnosti - pružanje usluga parkiĺanja.

Članak 3.

Sa zakupnikom Hvimak-Makarska d.o.o. Makar-

ska sklopit će se Ugovor o zakupu na rok od 5 godina

od dana stupanja na Snagu ovog Zaključka.

Članak 4.

Iznos zakupnine je 1,00 kn po m2 mjesečno.

Članak 5.

ovaj Zaključak stupa na Snagu osmog dana od

dana objave u "Glasniku Grada Makarske"'

Klasa: 0ŻI-0I ĺ07 -0Í l 4335
Makarska,6. kolovoza 2007. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:
Maľko ožić Bebek, dr. med., v.r.

Na temelju članka 10. odluke o ugostiteljskoj
djelatnosti ("Glasnik Grada Makarske", broj 06/07)

i članka 19. Poslovnika o radu Gradskog poglavarswa

Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", broj
07l}í),Poglavarstvo Grada Makarske na 8' sjednici
održanoj dana 6. kolovoza 2007. godine, donijeloje

tĺÉšpľĺp ''
o ędnom Yľemenu ugostiteljs[ih objeka.ta

íz''mtĺne'' Baľovi'' kojĺ ispunjavajrĺ
uvjete za ľad noću

Članak 1.

ovim Rješenjem se određuje da ugostiteljski
objekti iz skupine "Barovi" koji ispunjavaju uvjete

za rad noću sukladno posebnim propisima, a temeljem

Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti ("Glasnik Grada
Makarske", broj 06/07) imaju radno vrijeme od 21.00

do 06.00 sati, mogu raditi u radnom vremenu od

21.00 do 04.00 sata.

Članak 2.

ovo Rješenje kojim se određuje raniji završetak
radnog vremena i to dva sata, od radnog vremena
propisanog Odlukom o ugostitelj skoj djelatnosti,
donosi se zbog učestďih dojava o remećenju javnog

reda i miľa.

Članak 3.

ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u

''Glasniku Grada Makarske'', a dostavit će se ugosti-

teljskim objektima iz članka 1' ovog Rješenja.

Klasa: oŻl -oI l 07 -0I l 4337
Makarska, 6. kolovoza 2007. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:
Marko ožić Bebek, dľ. med., v.ľ.

Na temelju članka 11. Pravilnika o pozivanju,
mobitizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i
spašavanja (''Naĺodne novine'', broj25106 ) i temeljem

članka 19. Poslovnika o ľadu Gradskog poglavarstva

Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", broj

7/06), Gradsko poglavarstvo Grada Makarske naĹŻ.
sjednici odrŽanoj dana 12' rujna 2007. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
Plana pozivanja i aktiviľanja Zapovjedništva

zaštite i spašavanja Grada Makaľske

L

U Planu pozivanja i aktiviranja Zapovjedništva
zaśtite i spašavanja grada Makarske koji je usvojen

na 56. sjednici Gradskog poglavarstva Grada Ma-
kaľske od 4. svibnja2007. godine (''Glasnik Grada

Makarske'', broj 05/07) daje se sljeđeća izmjena i
dopuna:

U pľivitku Plana pozivanja i aktiviranja, točka
2. Pregledni popis članova Zapovjedništva zaštite

i spašavanja, za tajnikaZapovjedništva zaštite i
spašavanja Grada Makarske imenuje se Krešimir
Glibota.

il.

Ova Izmjena i dopuna stupa na snagu danom

donošenja i objavit će se u ''Glasniku Grada Makar-

ske".

Klasa: 02I -0I l 07 -0 I l I 46Ż1 4

Makarska, IŻ. rujna 2007. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:
Marko ožić Bebek, dr. med., v.ľ.
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Klasa: oŻI -0I l07 -0 I 138Ż0 13

Makarska, 2. listopada 2007. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

dr. Damiľ Mendeš, v. r.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Makarske
("Glasnik Grada Makarske", broi 9107), Gradsko
vijeće na 23. sjednici održanoj danaŻ.listopada 2007.

godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Izvješće o

radu Javne ustanove Gľadski sportski
centar - Makaľska,za2006. godinu

Članak 1.

Gradsko vijeće grada Makaľske daje suglasnost

na Izvješće o radu Javne ustanove Gradski sportski
centar - Makarska, za2006. godinu.

Članak 2.

ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,

i objavit će se u ''Glasniku Grada Makarskę''

Klasa: 0ŻI -0I l07 -0I l 103613

Makaĺska, 2' listopada 2007' godine

PREDSJEDNIK
GRADSKoG VIJEĆA:

dr. Damir Mendeš, v. r.

Na temelju članka 19. Pravilnika o radu Gradskog
poglavarsNa Makaĺske (''Glasnik Grada Makarske",
broj 7/06), Gradsko poglavarstvo Grada Makarske
na 8. sjednici odľžaĺloj dana 6. kolovoza 2007. godine,

donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti za stjecanje prava

vlasništva nekretnina u Republici Hľvatskoj
za mađarske dľžavljane

I.

Gradsko poglavarstvo Makarske mišljenja je da
stjecanje nekĺetnina i to prava suvlasnišwa I391I5I4
dijela nekĺetnina označenih kao čest. zem. 3I5l20
površine 714mŻ na kojoj je izgrađena zgradaupisana
u ZLU 8261I K.o. Makarska Makar povezanog s

vlasništvom posebnog dijela nekĺetnina apartmana
na drugom katu oznake A.Br. 10, površine 66,81 m2

u ulici Ruđera Boškovića br. 10 u Makaľskoj od
strane mađaľskih državljana Jozsefne Petrany i Laslo
Komarami, ne bi naľušilo interese Grada Makarske,

te se tom sdecanju prava vlasnišwa straĺlih dľžavljaną

ne protivi.

II.

ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja

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

Klasa: lŻI-u lŻ007 -0I lŻ934ĺ 4
Makarska, 6. kolovoza 2007. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:
Maľko ožić Bebek, dľ. med., v.r.

Na temelju članka 19' Pravilnika o radu Gradskog
poglav aľstva Makarske ('' Glasnik Grada Makarske'',
broj 7/06), Gradsko poglavarstvo Makarske na 8.

sjednici održanoj dana 6. kolovoza 2007. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti za stjecanje prava

vlasništva nekretnĺna u Republici Hľvatskoj
za norveške državljane

I.

Gradsko poglavaľstvo Makarske mišljenja je da

stjecanje nekľetnina označeno kao čest. zgr. 1316

K.o. Makarska-Makar to za posebni dio nekĺetnine-
- stan 57 u potkrovlju zgrade površine 40 m2,40l45l
suvlasničkog dijela u Imotskoj ulici u Makarskoj od

Strane norveških državljana Muamer i Edine Tafro,
ne bi narušilo interese Grada Makarske, te se zato

tom stjecanju prava vlasništva stranih državljana ne

protivi.

It
ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja

i objaviti će se u ''Glasniku Grada Makaľske'' -
službenom glasilu Grada Makarske'

Klasa: 0ŻI -0l lu l07 -0I ĺŻl 5 5 12

Makarska, 6. kolovoza 2007. godine

PREDSJEDNIK. GRADSKOGPOGLAVARSTVA:
Maľko ožić Bebek, dr. med., v.ľ'

Na temelju članka 53. odluke o davanju u zakup
privremenih objekata te javnih površina i dijelova
neżgrađenog gľađevinskog zemljišta (''Glasnik Grada
Makarske'', brojŻl04i4lo4) i članka 5Ż. i92. Statuta

Grada Makarske (''Glasnik Grada Makarske'', bľoj

16/05), Gradsko poglavarstvo Grada Makarske na 8'

sjednici održanoj dana 6. kolovoza Ż007. godine,
donijelo je

GLASNIK Petak, 12. 2007
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12. 2007

ľl7l)inama", a primjenjuje se od 1 . siječnja 2005.

godine '" To znači da su odredbe odluke o prirezu na

dohodak stupile na Snagu 6. siječnja 2005. godine,

a da se u cijelosti primjenjuju od 1. siječnj a Żo05.

sodine'
Stoga preďagatelj smatÍa da odluka nije suglasna

vladavini prava kao najvišoj vrednoti ustavnog poretka

(članak 3' Ustava), kao i načelu jednakosti svih pred

7nkonom, propisanom odredbom članka 14' stavka

Ż. |Jstava, te načelima jednakosti i pravednosti

poreznog sustava, propisanima člankom 51. Ustava,

ie pred|aźe pokretanje postupka i poništenje, a
podredno ukidanje osporene Odluke.

2. Tijekom ustavnosudskog postupka prijedlog je

dostavljen na očitovanje Gradskom vijeću Grada
Makarske koje se u danom roku o prijedlogu nije
očitovalo.

Prijedlog je djelomično osnovan.

3. Mjerodavne odredbe Ustava Republike
Hrvatske, prema ocjeni Ustavnog suda, za ocjenu

ustavnosti osporene odluke o gĺadskim porezima su:

članak 3.
Sloboda ('..) vladavina prava ('..) najviše su

vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i
temelj za tumačenje Ustava.

članak 89. stavci 2. i 4'
Propisi tijela koia imaiu javne ovlasti priie stu-

panja na snagu moraiu biti objavljeni na dostupan
način u skladu sa zakonom.

Zakon i drugi propisi državnih tijela i tijela koja
imaju javne ovlasti ne tl?o7u imati povratno dielovanje.

4. Ustavni sud utvľduje da osporena odredba nije
suglasna odredbama članaka 3. i 89. stavka 4. Ustava
Republike Hľvatske.

Razlozi zbog kojih je Sud utvrdio nesuglasnost
dijela odredbe koja je predmet ocjene suglasnosti s

Ustavom i zakonom u ovom predmetu istovjetni su

ľazlozimau odluci, broj: U-II-1977lŻCf,s od 29. lipnja
2005. godine (''Naĺodne novine'', broJ 82 od 6. srpnja
2005. godine).

5. Stoga je, na temelju odredbe članka 55. stavaka
1. i 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike

Hrvatske (''Narodne novine'', broj 99199.,29l0Ż. i
49lo2. - pročišćeni tekst), odluěeno kao u izreci (točka

1.).

objava ove odluke (točka II. izreke) temelji se na

odredbi članka 29. Ustavnog zakona o Ustavnom
sudu Republike Hrvatske.

USTAVNI SUD
REPUBLIKE HRVATSKE

Bľoj: U-II-13oŻl2005
Zagreb,12. rujna 2007. godine

PREDSJEDNIK:
dľ. sc. Petar Klarĺć, v.ľ.

Na temelju članka 70. Poslovnika o radu Gľadskog
vijeća Grada Makarske (''Glasnik Grada Makarske'',
broj 09/07) uoćenaje tiskarska pogreška u Rješenju
o razrješenju i imenovanju članova Nadzomog odbora

Stambenog gospodarstva d.o.o. Makarska ("Glasnik
Grada Makarske", broj 06/07) te se daje

ISPRAVAK
Rješenja o razrješenju i imenovanju

članova Nadzornog odbora Stambenog
gospodaľstva d.o.o. Makaľska

I.

U Rješenju o razrješenju i imenovanju članova
Nadzornog odbora Stambenog gospodarstva d.o.o.

Makaĺska od 1 1. srpnja 2007. godine''Glasnik Grada
Makarske'', broj 06/07 u točki tr. umjestoZlataKurtić,
trebaZ|ata Lovrić.

II.

ovaj ispravak Rješenja stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u ''Glasniku Grada
Makarske".

Klasa: 0ŻI-0I 12007 -0l 13619 lŻ
Makarska, 12. listopada 2007. godine

PREDSTOJNICA:
Laľa Rakušić Ivanković' dipl. iuľ, v.r.
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Na temelju članka 19. Poslovnika o radu Gradskog
poglavaľstva Grada Makarske (''Glasnik Grada
Makarske'', broj 07/06)' Gradsko poglavaĺstvo Grada
Makarske, na lŻ. sjednici održanoj dana 12. rujna
2007. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za izradu izviješća
o podjeli uskrsnih bonova umirovljenicĺma i
osobama slabijeg imovnog stanja (koji nisu

umirovljenici) Gľada Makaľske

Članak 1.

U Povjerensvo zauradu izviješća o podjeli uskĺs-
nih bonova umirovljenicima i osobama slabijeg
imovnog stanja (koji nisu umirovljenici) Grada
Makarske imenuju se:

1. Luka Roso, predsjednik
2. Dunja Buljan, ělan
3' Dr ažen Kuzmanić, član.

Članak 2.

Zadatak Povj erenstv a je izr ada i zvij e šć a o podj eli
uskĺsnih bonova umiĺovljenicima i osobama slabijeg
imovnog stanja (koji nisu umirovljenici) Grada
Makarske za Uskĺs 2007. godine.

Čhnak 3.

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

Klasa: 0ŻI -0 I l07 -0 l 192619
Makaĺska, 12. rujna 2007. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:
Marko ožić Bebek, dľ. med., v.r.

Na temelju članka 19. Poslovnika o radu Gradskog
poglavarstva Grada Makarske ("Glasnik Grada
Makarske", broj 07/06), Gradsko poglavarstvo Grada
Makarske na 14. sjednici održanoj dana 21. rujna
2007. godine, donijelo je

RJBŠENJE
o razrješenju i imenovanju predstavnĺka

Osnivača u Povjeľenstvo za provedbu nabave
za dječji vľtić ''Biokovsko zYonce'' Makaľska

Članak 1.

Razrješuje se Željko Fistanić, kao predstavnik
osnivača u Povjerenstvo za provedbu nabave za
Dječji vrtić "Biokovsko zvonce'' Makaľska.

Petak, 12.li 2007

Članak 2.

Imenuje se Luka Roso, kao predstavnik osnivača
u Povjerenstvo za provedbu nabave za Dječji vľtie
"Biokovsko zvonce" Makarska.

Članak 3.

ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u ''Glasniku Grada Makarske''.

Klasa: 0ŻI -0I l 06 -0 I l7 396 13

Makarska, 2I. rujna 2007. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:
Maľko ožić Bebek, dr. med., v.ľ.

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Petar
Klarić, predsjednik Suda, te suci Marijan Hľanjski,
Mario Kos, Davor Krapac, Ivan Matija, Ivan
Mrkonjić, Że|jko Potočnjak, Agata Račan, Emilija
Rajić, Smiljko Sokol, Nevenka Šemhorst i Vice
Vukojević, u povodu pľijedloga za pokretanje
postupka za ocjenu suglasnosti drugog propisa s

Ustavom i zakonom, na sjednici održanoj 12. rujna
2007. godine, donio je

ODLUKU

I. Pokĺeće se postupak za ocjenu suglasnosti s

Ustavom i zakonom te se ukida dio odredbe članka
62. Odluke o porezima Grada Makarske koju je
donijelo Gradsko vijece Grada Makarske 7. listopada
2004. godine ("Narodne novine", broj 187/04) koji
gLasi: "a primjenjuju se od ] . siječnja 2005. godine.".

II. ova odluka objavit će se u ''Narodnim novi-
nama'' i ''Službenom glasniku Grada Makaľske''.

obrazloŽenje

1. Petar Marija Radelj izZagreba podnio je 18.

ožujka 2005' godine prijedlog za pokretanje postupka
za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke
o porezima Grada Makarske koju je donijelo Gradsko
vijeće Grada Makarske na 30. sjednici održanoj dana
7. listopada 2004. godine ("Narodne novine", broj
Í87l04, u dďjnjem tekstu: odluka).

Predlagatelj navodi da je Gradsko vijeće grada
Makarske donijelo dana7 ' listopada Ż004. godine
Odluku koja je objavljena u "Narodnim novinama",
broj 187 od 29. prosinca 2004. godine, te da je
odredbom članka 62. navedene odluke propisano:
Ova odluka stupa na snagu danom objave u
"Glasniku", službenom glasilu Grada Makarske osim
odľedbi o prirezu na porez na dohodak koje stupaju
na snaqu osmog dana od dana objave u "Narodnint
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GLAsNIIí
Gľada

IlfiAKAt,SI{E
službeno lasilo Gľada MAKAtsKE

Godišnja pretplata 400'00 kuna
doznačuje se na Ziro račun broj:
2390001-1824900000 - HPB d.d. Zagreb

GODINA XIV BROJ 13

Makarska, 16. listopada 2007.

Telefon: 611-334
Telefax: 612-046

List izlazi po potrebi

Na temelju članka I25.Zakona o proračunu (''Narodne novine'', broj96103) te članka 32. Statuta Grada Makarske
(''Glasnik Grada Makarske'', broj 9107), a na osnovu Prijedloga odluke o izvršenju proračuna Grada Makarskę za
razdoblje 1. l. do 30. 6. 2007 . godine utvrđenog na 8. sjednici Gradskog poglavarstva od 6. 8. 2007. godine, Gradsko
vijeće Grada Makarske na 23. sjednici, održanoj danaZ.listopada 2007. godine, donosi

o i zvršenj u'.":"?ľľľ"1a d a Ma ka ľske
za ľazdoblje od 1. 1. 2007. godine do 30. 6. 2007. godine

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Makarske za prvo polugodište 2007. godine ostvareno je kako slijedi:

I. RAČUN PRIHoDA I RASHoDA I RAČUN Z^DUżIV^NJA/FINANCIRANJA

A. RAČUN PRIHoDA I RASHoDA
Planirano Ostvareno Indęks

Prihodi poslovanja 68.824'119'00 2Ż.260.450,86 32,30

Pľihodi od prodaje nefinancijske imovinę 16.660.000,00 596.640,35 3,60

Rashodi poslovanja 43,566.457,00 25.035.818,34 57,50

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 51.0r7.662,00 8.116.728,03 15,90

RAZLIKA - MANJAK -9.100.000'00 -l0'Ż95.455,16 l13,10

B. RAČUN T'^DUŻIV 
^NJA 

/ FINANCIRANJA
Primici od financijske imovinę i zaduživanja 15.450.000,00 2.2M.22Ż,00 14,50

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 6.350.000,00 0,00 0,00

NETO ANJE/FINANCIRANJE 9.100.000,00 2'244'2ŻŻ,00 24,66

VIŠAK^4ANJAK + NETo
z ADU ŽIv AN JA/FINANCIR ANJ A 0,00 -8.0s1.233,16 0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici í jzďaci po ekonomskoj klasifikaciji, za razďob|je l. l. 2007 . do 30. 6. 2007. godine
prikazani su u tabelama Izvršenja proračuna opći i poseban dio;

Članak 3.

Iz razloga navedenog proračunskog manjka, odnosno dovođenja Grada Makarske u tešku financijsku situaciju
zadužuje se odbor zafinancije i proračun da razmotri sve materijale vezane zaizvršenje Proračuna, utvrdi eventualne
nepľavilnosti i odgovomosti ukoliko se istę utvrde.
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sADRŽAJ
Gľadsko vijeće

1. odluka o dodjeli Nagĺade Grada Makarske i Plakęte Grb Grada Makarske zaŻ007. godinu I13

2' Smjernic e za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Makarske
u,2007. godini I'73

3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska . 175

4. Rješenje o imenovanju člana Nadzomog odbora Vodovoda d'o'o. Makarska 17s

5. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Javne ustanove Gradski sportski centar
Makarska za Ż006. godinu I'16

Gľadsko poglavaľstvo

I. Zaključ,ak o davanju suglasnosti Za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj
za mađaľske državljane t'76

Ż. Zaključ,ako davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekľetnina u Republici Hrvatskoj
za norveške državljane r76

3. Zaključak o davanju u zakup parkiľališta na osejavi neposrednom pogodbom 177

4. Rješenje o radnom vremenu ugostiteljskih objekata iz skupine ''Barovi'' koji ispunjavaju uvjete
zaradnoćll 17',l

5. Izmjene i dopune Plana pozivanja i aktiviranjaZapovjedništva zaštite i spašavanja Grada
Makarske r77
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6. Rješenje o imenovanju Povjerenstvazaizĺadu izviješća o podjeli uskľsnfü bonova umirovlje-
nicima i osobama slabijeg imovnog stanja (koji nisu umirovljenici) Grada Makarske....................... 178

7. Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika osnivača u Povjerenstvo Za provedbu
nabave zadječ,ji vrtić ''Biokovsko zvonce'' Makarska r78

Ustavni sud Republike Hrvatske

1' odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12' rujna2007. godine broj U-II-1302lŻ005. ''''. I78

Predstojnica Uľeda Gľadonačelnika

1. Ispravak Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzomog odbora Stambenog
gospodarstva d.o.o. Makarska r79
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IZDAVAČ: Grad Makarska - Zaizdavača odgovaľa urednica Laĺa Rakušić lvanković, dipl. iur., Makaľska, obala kra|ja Tomislava 1

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


