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Natemelju čl. 19. st.l. alineja 13. i č1. 35. st. 1.

rcě. Ż' Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

saĺnoupravi (''Naĺodne novine'', broj 33/01, 60/01 i
l29pW5), čl. 37 . Zakona o prekľšajima protiv javnog

reda i mira ("Narodne novine", broj 5/90, 30190,

47ĺ90i29l94),č1.7. st. l. toč. 3. Zakonao pľekľšajima
(''Narodne novine'', bľoj 88/02, IŻŻl0Ż, I8712003
(Uredba), I05luiIŻ7lu. (ispr.), čl. 33. Statut Grada

Makaĺske (''Glasnik Grada Makarske'', broj 1612005),

Gradsko vijeće Grada Makarske na 22. sjednici
odľžanoj dana27. srpnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o javnom redu i miru

I. oPĆE oDREDBE

ČlanaL t.

ovom odlukom se u skladu sa Zakonom, običaj-
nim pravom i javnin moralom određuju prekĺšaji
pľotiv javnog reda i miľa, uWrđuju se odredbe u svrhu
održavanja javnog reda i mira na području Grada
Makarske, nadzoľ nad provođenjem odredbi ove
Odluke te kaznene sankcije.

Članat z.

hekľšaji protiv javnog reda i miĺa su djela kojima
se na nedopušten način remeti mir, rad ili normalan
način života građana, ometa kľetanje na ulicama i
drugim javnim mjestima ili ometa ostvarivanje prava
i dužnosti građana, vrijeđa moral, ometa vršenje
zakonitih mjera državnih tijela i službenih osoba,
ugĺožava opća sigurnost ljudi i imovine ili se na drugi
način narušava javni red i mir građana.

II. Jłvľr npn

3

Nije vozila po šetnicama,
Ilogostupima, obalnim putovima i parkovima, osim

vozila koja vrše dostavu, u vremenu koje odredi
nadležno tijelo Grada Makarske i po odobrenju
upravnog tijela nadležnog za stambeno komunalno
gospodarstvo.

IzuzeÍĺo se dopušta kľetanje vozila po površinama
označenim u prethodnom stavku kada se određeni
poslovi ne mogu obaviti na drugi način, a neophodni
su radi otklanjanja opasnosti za sigurnost ljudi i
imovine (hitna pomoć, vatrogasci i sl.).

Ču.'aL ł'
Nije dopušteno javne površine upotrebljavati za

sport i igru, ukoliko one nisu za tu svrhu namijenjene.

Članak 5.

Nije dopušteno igranje hazardnih igaľa i igarana
sreću na javnim površinama.

Članak 6'

Nije dopušteno kĺetanje bez kupaćeg kostima
izvanplaža koje su određene kao nudističke plaže.

Zabranjeno je ulaženje u poslovne prostorije
(trgovine, ugostiteljske objekte i dr') u kupaćem
kostimu, osim u one koje su tako locirane da su
namijenjene za pruŽanje usluga kupačima.

Čhnak 7.

Nije dopušteno na javnim površinama nuđenje,
nagovaranje i prodaja usluga smještaja, ishrane i
turističkih izleÍa, osim ako za isto postoji pisano
odobľenje nadležnog tijela Grada Makarske.

Zabrarfenoje na javnim površinama nuđenje na
prodaju i prodaja raznlh proizvoda bez odobrenja
nadležnog tijela Grada Makarske.

Čhnak 8.

Zabranjeno je na ulicama i drugim javnim mje-
stima uznemiľavanje građana prosjačenjem.

ł'

Telefon: 6ll-334
Telefax: 612-046

Líst izl'azi po potrebi
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Članak 9.

Nije dopušteno na javnim mjestima ležanje i
spavanje po klupama, u vozilima, na travnjacima, u
parkovima,ušumiidr.

Nije dopušteno kampiranje izvan kampova.

Clanak 10.

Zabranjeno je korištenje pirotehničkih i drugih
sredstava, kojima se može ugroziti sigurnost ljudi i
imovine, bez odobrenja nadležnog tijela.

Članak l1.

Nije dopušteno zadrźavanje i okupljanje na javnim
površinama ispred ugostiteljskh radnji, trgovina i
drugih poslovnih prostorija radi konzumacije
alkoholnih ili bezalkoholnih pića ako zato ne postoji
ľješenje o odobrenju za korištenje štekata.

Odgovorne osobe u trgovini, ugostiteljskoj radnji
ili vlasnici drugih poslovnih prostorija dužni su
poduzeti mjere kako bi se provele odredbe iz st. 1.

ovog članka.

Clanak 12.

Nije dopušteno narušavati red na javnim mjestima
gdje se okuplja ili u redu čeka veći broj gľađana'

Za održavanje reda iz odredbi st. 1' ovog članka
duŽne su skĺbiti i osobe na čiju uslugu gľađani čekaju.

Članak 13.

U dane blagdana i dane žďosti u Republici Hrvat-
skoj, tijela državne uprave, lokalne samouprave i
područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva,
trgovci pojedinci, obĺnici i druge pravne osobe dužne
su na prikladan način istaknuti službenu Zastavu
Republike Hrvatske.

Najkasnije u ľoku od Ż4 sata nakon prestanka
razloga poradi kojeg su zastave istaknute, prigodni
natpis i dekor se moraju ukloniti.

Članak 14.

Prilikom zauzimanja javne površine radi izvođenja
gľadevinskih i drugih radova moraju se poduzeti sve
propisane i uobičajene mjere sigurnosti i osiguranja
zbog zaštite ljudi i imovine i nesmetanog kĺetanja
(ograđivanj e, pokľivanje jama, stavlj anje znakova
upozorenja i sl.).

Predmeti i rastresiti materijal moľa Se odmah
složiti i u najkraćem vremenskom roku ukloniti, tako
da se omogući nesmetano korištenje javne površine.
Korisnici su dužni odmah nakon upotrebe očistiti i
urediti javnu površinu, te odstraniti sve stvari i
uspostaviti uľedno prijašnje stanje, o Svom trošku i
bez posebnogpoziva.

Clanak 15.

Za spoĺtska, kultuma i druga događanja pri kojirna
se opterećuju javno prometne površine uiš" oi
uobičajenog (npr. biciklističke, motorističke, ąu19-
mobilske trke i sl.) mora se imati odobrenje nadležnog
tijela ministarstva unutamjih poslova.

Članak 16.

200'1

Članak 21

oĺą Í|a i fizičke osobe mogu drźati źivu glazbu i

^,"Irusamo YZ 
uvjete i odobrenje nadležnog tijela

ľ'ť#ľľi"iz st. l. ovog članka odredit će se

ĺobliżíuujeli^. .-'.P""wurn mi fizičkim osobama iz odredbi st. 1. ovog

,r^nku, ukoliko drŽanje žive glazbe i pjevača

|,'ä'mourugĺađane koji stanuju u neposrednoj blizini'

iTdrcł'"o tijelo moŽe zabraniti pjevanje, odnosno

'orť"!l"'?|,u:_,"^_, 
odnosiZabrala i ogÍanrcen;e SvrranJa 1 pJevanJa ne

se na kulturne priĺedbe koje se izvode u neprofitne

svrhe'

Č|makŻŻ.

7.abranjeno jenaĺušavati mir pjevaĺljem, sviĺanjem,

vikom, bukom, upotrebom razglasnih uredaja i slično

u vremenu odŻ2,0o do 07,00 sati i od 14,00 do 17'00

sati.

Zabranai ogľaničenje sviranja i pjevanja ne odnosi

se na kultuľno-umjetnička događanja u okviru
planiĺanih programa nadležnih tijela.

Članak 23.

Rukovanje predmetima kojima se stvaľa buka
(kante, sanduci i sl.) treba se vršiti na način kojinr se

ne remeti mir stanovništva.

ČlanakŻ4'

Zabranjeno je upotrebljavati građevinske i druge
strojeve koji stvaraju buku u naseljenim mjestima u

ľazdoblju od 15. travnja do zaključno 15. listopada
u vremenu odŻŻ,00 do 07,00 sati i od 14,00 do 17,00

sati, a u razdoblju od 16. listopada do 14. travnja u

vremenu od 20,00 do 07,00.
odredba prethodnog stavka ne isključuje primjenu

odredbi drugih odluka o zabrani izvođenja građe-
vinskih radova u sezoni.

Izuzetno se može dopustiti upotreba strojeva i u
vrijeme kada je odredbom st. 1. ovog č|anka za-
brĄeno, ako postoje bitni neodloživiraz|ozi.

odobrenje tadaizdaje upravno tijelo nadležno za
stambeno komunalne poslove Grada Makarske.

Članak 25.

Zabranjeno je uključivati se u promet motornim
vozilima s otvorenim ispušnikom.

Članak 26.

Rukovanje i promet vozilima noću od 22,00 do
07,00 sati mora Se vršiti paŽljivo da se ne remeti
noćni mir i odmor građana.

Iv. NADZoR NAD PRovoĐENJEM
OVE ODLUKE

ČlanakŻ7.

Nadzor nad provođenjem ove odluke obavlja
nadležna policijska postaja u Makarskoj i komunalno
redarstvo Grada Makarske.

Clanak 28.

U provođenje nadzora nad ovom odlukom
Komunalno redarstvo Grada Makarske ovlašteno je
izricati globe na mjestu izvršenja prekĺšaja o čemu
izdaje potvrdu.

U slučaju neplaćanja globe na mjestu izvršenja
pľekĺšaja komunalni redar ima ovlast za podnošenje

zahtjeva za pokretanje prekľšajnog postupka pred
nadležnim prekľšajnim sudom.

Članak 29.

Ukoliko pravne ili fizičke osobe korisnici javnih
površina učestalo krše odredbe ove odluke, na
prijedlog Komunalnog redarstva, nadležno tijelo će

uskratiti daljnje korištenje javne površine.

V. KAZNENE ODREDBB

Članak 30.

Za postupanje protivno odrędbama ove odluke
počinitelj prekĺšaja fizička osoba kaznit će globom
u iznosu od 200,00 kn.

Pravna osoba koja postupa protivno odredbama
ove odluke kaznit će globom u iznosu od 1000'00 kn.

odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit će se
globom u iznosu od 200,00 kn.

Komunalni redar je ovlašten prema počinitelju
prekršaja primijeniti globu na mjestu počinjenog
prekľšaja u propisanom utvrđenom iznosu st. 1., 2.

i 3. ovog članka.

v. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE oDREDBE

Clanak 31.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti
odluka o javnom redu i miru na području Grada Ma-
karske ("Glasnik Grada Makarske", btoj 5194,6194,

8195,5100 i 12105).

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana

objave u "Glasniku Grada Makarske".

Klasa: )ŻI-u l0'1 -0I 14164
Makarska' Ż7. srpnja 2007. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Dľ. Damiľ Mendeš, v.ľ.
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Zabr anjeno j e ometati zatv ar anje prodav aonica i
drugih oblika trgovine te ugostiteljskih objekara u
vrijeme koje je propisima o radnom vremenu određeno
za njihovo zatvaranje.

Članak l7.

Zabr anjeno j e om alovaŽavanj e i vrij eđanje služ-
bene osobe prilikom vršenja ili u svezi s vršenjem
službe, a u cilju nadzora nad provođenjem ove odluke.

III. JAVNI MIR

Clanak 18.

Gradani koji obavljaju svoje privatne i službene
poslove dužni su iste obavljati bez buke i bez
uznemiravanja ostalih građĺrna u vremenu od ŻŻ,00
do 7,00 i od 14,00 do 17,00 sati.

U navedenom vremenu zabranjeno je građanima
u stambenim objektima činiti buku iznad dopuštene
razine.

Clanak 19.

Zabranjeno je za vrijeme održavanja političkih'
kulturnih, sportskih i drugih priredbi omeranje istih
neumjesnim primjedbama, dobacivanjem, zviždanjem,
namjernim guranjem i sličnim neprimjerenim
ponašanjem.

organizatori su dužni pľethodno izvršiti prijavak
javnih skupova i priĺedbi nadleŽnoj policijskoj postaji
te skrbiti da se osobe koje svojim namjernim
ponašanjem ometaju nazočne građane, odstrane sa

skupa i priredbi.

Clanak 20.

Zabranjeno je reproduciranje glazbe sa zvučnih
kutija ili ľazglasnih uređaja na otvorenom, osim ako
za isto postoji pisano odobrenje Gradskog pogla-
varstva Grada Makarske.

I
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Na temelju članaka 33. Statuta Grada Makarske
(''Glasnik Grada Makarske'', broj 16/05) i članka 13.

i 18. Odluke o upravljanju poslovnim prostorom u
vlasništvu Grada Makarske (''Glasnik Grada Ma-
karske'', broj 9/1998), Gradsko vijeće Grada Makaľske
na 22. sjednici, održanoj danaŻ1 . srpnja 2007. godine,
donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti zazakup
poslovnog prostora u vlasništvu

Grada Makarske izľavnom pogodbom

Clanak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost zazasnwanje
zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Grada
Makarske izravnom pogodbom.

Članak 2.

Poslovni prostor daje se u zakup za potrebe
Turističkę zajednice Makarska i Udruge iznajmljivača
smještaja u privatnim kućama Makarska, a u svrhu
održavanje sastanaka i okupljanja članstva.

Članak 3.

Poslovni pľostor za koji se daje suglasnost za
davanje u zakup izravnom pogodbom, nalazi se na
adresi Lička 1 u Makarskoj.

Površina poslovnog prostora iz st. 1. ovog članka
iznosi 27,36 m2.

Iznos zakupnine je 1,00 kn po m2, što mjesečno
iznosi 27,36kn.

Članak 4.

Poslovni prostoľ iz čl. 3. ove odluke daje se u za-
kup na rok od 5 godina od dana zaključenja Ugovora.

Clanak 5.

S Turističkom zajednicom Makarska i Udrugom
iznajmljivača smještaja u privatnim kućama Makaľska
sklopit će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora
sukladno ovoj odluci i drugim pozitivnim općim
aktima Grada Makarske.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u ''Glasniku Grada Makarske'' - sluŽbenom
glasilu Grada Makarske.

Klasa: 0Żl-0l l07 -I 14169
Makarska, Ż7. srpnjaŻ}o7 '

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

Sri L kolovoza

Na temelju članka Ż9' Zakona o usta
("Narodne novine", broj 7 6193 i Ż9 lg|)t 144:3lłil
osnovne glazbene škole Makarska od dana 22.
listopada 2005' godine i članka 33. i 91. Statuta Gradą
Makarske ("Glasnik Grada Makarske", broj l6/05),
Gradsko vijeće Grada Makarske na ŻŻ. sjednici
održanoj dana Ż''l . srpnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na pľomjenu djelatnosti

osnovne glazbene škole Makaľska

Clanak 1.

Daje se suglasnost osnovnoj glazbenoj školi
Makarska da svoju osnovnu djelatnost koja glasi
" oSlrcvno glazbeno obrazovanje djece i mladeźi"

promjeni, te sada glasi:
" Djelatnost osnovnog glazbenog obrazovanja te
srednjoškolskog glazbenog obrazovanja" .

Clanak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana

objave u "Glasniku Grada Makarske".

Klasa: 021 -01 107 -01 1349 14

Makarska, Ż7. srpnja 2007. godine

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

Na temelju članaka 33. i 39. Statuta Grada Ma-
karske ("Glasnik Grada Makarske", broj 16/05),
Gradsko vijeće Grada Makarske na ŻŻ. sjednici
održanoj danaŻ'r.' srpnja 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Izvješće o radu

Gľadske knjižnice Makarska - Makaľska'
2a2006. godinu

Članak l'
Daje se suglasnost Gradskoj knjižnici Makarska

na Izvješće o radu zaŻ006' godinu.

Članak 2.

ovaj Zaključak stupa na Snagu danom donošenja
i objavit će se u ''Glasniku Grada Makarska''.

Klasa: 0ŻI -0l l07 -0 1 l3098l3
Makarska, Ż7. srpnja 2007' godine

PREDSJEDNIK
GRADSKoG VIJEĆA:
Dr. Damiľ Mendeš, v.r'

GLASNIK

'l

fla temelju članaka 33. Statuta Grada Makarske

ĺ,'Glasnik Grada Makarske'', broj 16/05)' Gradsko

)ii.ĺ. c.uou Makarske na2Ż. sjednici održanoj dana

Zi. srpnia 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o djelomičnom otpisu duga koľisnicima

javne povľšine na pľedjelu
park-šume Peškera

I.

Djelomično se otpisuje dug po osnovu porezih

rješenja za korištenje javne površine u zimskom

rzdoblju, svim korisnicima javne površine na predjelu

pľk-šume Peškera koji u roku od 15 dana od dana

donošenja ovog Zaključka, u cjelosti podmire svoju

dospjelu obvezu pręma izdanim poreznim rješenjima

za korištenje javne površine u ljetnom periodu za

razdoblje od Ż004. do 2007 . godine, te up|ate i l07o

toga iznosa na ime korištenja javne površine za isto

razdoblje u zimskom periodu.

il.

Korisnicima javne površine u park-šumi Peškera
koji podmire svoje porezne obveze kako je utvrđeno
točkom I. ovog Zaključka, otpisuje se poÍez Za
korištenje te javne površine u zimskom periodu (za
2004. do 2007. godine) na način da se obveza prema
tim poreznim rješenjima stornira za iznos koji po
obračunu prelazi iznos od I07o c1jene ljetnog perioda.

ilI.

ovaj Zaključak stupa na Snagu danom donošenja,
aprovest će ga odjel za proračun i financije' dostavom
svim korisnicima javne površine na predjelu park-
šume Peškera, kao i djelomičnim otpisom duga onim
korisnicima koji podmiĺe svoju poreznu obvezu prema
Gradu Makarskoj kako je utvrđeno točkom I.

Klasa: 0ŻI -0 U2007 -0 l l 4 I7 6 12

Makarska Ż7. srpnja 2007. godine

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

Na temelju članka 47. Statuta Grada Makarske
(''Glasnik Grada Makarske'', broj 16/05), te članka
33. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Ma-
karske ("Glasnik Grada Makarske", broj 18/05),
Gradsko vijeće Grada Makarske na 2I. sjednici
održanoj dana 11. srpnja 2007. godine donijelo je
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RJEŠENJE
o izboľu člana Gľadskog poglavarstva

Gľada Makaľske

I.

Zač|ana Gradskog poglavarstva Grada Makarske
bira se Luka Roso.

II.

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

Klasa: 02I -u l0'l -0I lŻ7 97 12

Makarska, 11. srpnja 2007. godine

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

Temeljem članka 219. stavak l. Zakona o opće
upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91
i 103196), članka 33. i 91. Statuta Grada Makarske
(''Glasnik Gľada Makarske'', broj 16/05)' Gradsko
vijeće Grada Makarske, a radi ispravke greške, na
svojoj 21. sjednici, dana 11. srpnja 2007. godine,
donijelo je slijedeći

ZAKLJUCAK
o ispľavljanju greške u pravomoćnom

ľješenju Skupštine općine Makaľska bľoj
UP-Io-10-193/1-80 od 30. sľpnja 1980. godine

U izreci rješenja Skupštine općine Makarska br.
UP-Io-10-193/1-80 od 30. srpnja 1980. godine ispra-
vljaju se greške' tako da:

I.

U točki II. alineja 14. umjesto oznake ''dijela čest
zem. Ż7614'', treba stajati ''dijela čest. zem. ŻJ6lŻ"

II.

U točki II. alineja l6. umjesto oznake ''dijela čest.

zem.276lŻ, treba stajati ''dijela čest,zem. Ż'76l4".

m.

ovaj zaključak objaviti će se u ''Glasniku Grada
Makarske".

Klasa: 02I-0I l07 -0I l I48l -Ż
Makarska, 11. srpnja 2007. godine

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

1. kolovoza 2007 GLASNIK
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l0. Albert Josipović, član

ll. Hrvoje Urlić, član

12. Dalibor Katić, član

13. Ivo Mravičić, član

il.

ovo rješenje stupa na Snagu danom objave u

"Glasniku Grada Makarske".

Klasa: 0ŻI -0U2007 -0l l 4142

Makarska, 20. srpnja 2007. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

Dľ. Maľko oŽić Bebek' v.ľ.

Temeljem članka 14. Poslovnika o radu Gradskog
poglavarstva ("Glasnik Grada Makarske", broj 7/06),

Gradsko poglavarstvo na svojoj 6. sjednici, održanoj

dana20. srpnja 2007' godine, donijelo je slijedeće

RJESENJE
o imenovanju članova

odboľa za prostoľno uľeđenje

I.

U odbor Za prostomo uređenje imenuju se:

l. Marko ožić Bebek, predsjednik
2.Ivan lvanda, član
3. Dobroslav Ravlić, član
4. Ljubo Šarić, član
5. Goran Juričić, član
6. Ljubo Urlić, član
7. ognjen Radić, član
8. Ivanka Parlov, član
9. Ante Novak, član

10. Ante Rožić, član
11. Jadranka Drviš, član
12. Maľko Raos, član
13. Miro Radić, član
14. Joško Lelas, član

II.

ovo rješenje stupa na Snagu danom objave u
"Glasniku Grada Makarske".

Klasa: OŻI -0Í lŻ007 -0I l 4143
Makarska, 20. srpnja 2007. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

Dľ. Maľko ožić Bebek' v.r.

Na temelju članka 19. Poslovnika o radu Gradskog
poglavarstva grada Makarske ("Glasnik Grada

Makaľske'', broj 7/06), Gradsko poglavarstvo Grada
Makarske na 7. sjednici, održanoj danaŻ7 ' srpnja
2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju ovlaštenja Vodovodu d.o.o. Makaľska
da u ime i za ľačun Grada Makaľske preuzme
funkciju investitora izgradnje vodoopskrbnog

sustava: vodospľema Makar, cjevovod od
vodospľeme Makaľ do Velikog Bľda,

Zona Sjever 2., Puhariće i Veliko Bľdo

Clanak 1.

ovim Zaključkom daje se ovlaštenje Vodovodu
d.o.o. Makarska da u ime i zaračun Grada Makarske
preuzme fu nkciju investitora izgĺadnje vodoopskĺbnog

Sustava: vodosprema Makaĺ, cjevovď od vodospreme
Makar do Velikog Brda,Zona Sjeveľ 2', Puhariće i
Veliko Brdo.

Članak 2.

Vodovod d.o.o. Makarska će provesti postupak
odabira izvođača sukladno Zakonu o javnoj nabavi
(''Naľodne novine'', broj 1I7lol i 9Ż105), a u
Povjerenstvu će sudjelovati Ante Roso, dipl. oec.

kao predstavnik Grada Makarske.

Članak 3.

o međusobnim pravima i obvezama će se sklopiti
Ugovor između Vodovoda d'o.o i Grada Makarske.

Članak 4.

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

Članak 5'

Zaradove na izgradnji vodoopskĺbnog sustava:

vodosprema Makar, cjevovod od vodospreme Makar
do Velikog Brda,Zona Sjever Ż.,PlhanĆ,e i Veliko
Brdo, pľedviđena su novčana sredstva u Proračunu
Grada Makarske.

Članak 6.

ovaj Zaključak stupa na Snagu danom donošenja
i objavit će se u ''Glasniku Grada Makarske''.

Klasa: 0Żĺ -u l01 -0I l4l3l
Makarska, 27. srpnja 2007. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

Dr. Marko ožić Bebek' v.r.
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Na temelju članka 14. i 19. Poslovnika o radu

Gradskog poglavarstva Grada Makarske ("Glasnik
Grada Makaľske'', broj 7/06)' Gradsko poglavarstvo

Grada Makarske na 5. sjednici održanoj dana 13.

srpnja 2007. godine, donijelo je

RJESENJE
o imenovanju Povjerenstva za pľovedbu
javnog natječaja za davanje koncesije

za auto taksi pľijevoz

Članak 1.

Za razmatranje ponuda za davanie koncesije za

obavljanje autotaksi prijevoza imenuje se Povjerenstvo

za provedbu javnog nadečaja zadavanje koncesije

Za avto taksi prijevo z, i Ío:

l. Żarko Klapirić, za predsjednika Povjerenstva,

Ż.Luka Roso, za člana,
3. Że|jko Bagarić, zać|ana,
4. Stipan Stanić, začlana,
5. Mladen Milunović, za č|ana.

Kao zamjenici članova Povjerenstva imenuju se:

1. Joško Lelas, zazamjenilka predsjednika
Povjerenstva,

2. Iv an P andźić,, za zamjenika člana,

3. Petar Šaľnović, za zamjenika člana,

4. Hrvoje Pejić, za zamjenika člana,

5. Żivko Jović, zazamjenika člana.

ZAKLJUCAK
o prekidu izrade Nacrta pľijedloga

Geneľalnog uľbanističkog plana
uređenja Grada Makarske

I.

Prekida se rad naizradi Nacrta prijedloga Gene-
ralnog urbanističkog plana uređenja Grada Makaľske'

il.

Rad na izradi predmetnog Nacľta iz točke I. ovog
zaključka prekida se za vrijeme provođenja postupka

izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostomog plaĺla

uređenja Grada Makarske, a isti će biti nastavljen
prema rješenjima predmetnih Izmjena i dopuna
PPUG-a te shodno rješenjima novog Zakona o

prostornom uredenju i gradnji po njegovom stupanju

na snagu (usvojen 6. srpnja 2007. godine ali s

odgodom primjene).

ilI.

ovaj zaključak stupa na snagu danom objave u
"Glasniku Grada Makarske".

Klasa: 02I -01 lŻ0o7 -01 l4I44
Makarska,20. srpnja 2007. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

Dr. Marko oŽić Bebek' v.ľ.

Članak 2.

Povjerenstvo iz članka 1. ovog Rješenja, otvara

ponude te o istom vodi zapisnik koji dostavlja
Poglavarstvu Grada Makarske.

Nakon razmatranja ponuda Poglavarstvo Grada

Makarske predlaže Gradskom vijeću donošenje
Odluke o koncesiji.

Članak 3.

ovo Rješenje stupa na Snagu osmog dana od dana

objave u "Glasniku Grada Makarske".

Klasa: 0ŻI-0Il07 -0ll3868
Makarska, 13. srpnja 2007. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

Dr. Maľko ožić Bebek' v.ľ.

Temeljem članka 2' Poslovnika o radu gradskog
poglavaľstva Makarske (''Glasnik Grada Makarske'',
br oj 3 l0Ż), Gradsko poglavarstvo Makaľske, na svoj oj

6. sjednici, održanoj danaŻ0. srpnja 2007. godine,

usvojilo je slijedeći

Temeljem članka 2. Poslovnika o radu gradskog

poglavarstva Makaľske (''Glasnik Grada Makarske'',
br oj 3 l OŻ), Gradsko poglavarsfvo Makaľske, na svojoj

6. sjednici' održanoj danaŻ0, srpnja 2007. godine'
donijelo je slijedeće

RJESENJE
o ľazrješenju članova odbora za

praćenje izrade Pľostoľnog i Generalnog
uľbanističkog plana Grada Makaľske

I.

Razľješuju se dužnosti članovi odbora zaprać,enje

izrade Pľostomog i Generalnog urbanističkog plana

Gľada Makarske i to:

1. Dragan Srzić, predsjednik
2. Jadranka Drviš, član
3. Tonči Bilić, član
4. Marko Raos, član
5. August Alač, član
6. Miro Radić, član
7. Ivo Andrijašević, član
8. Joško Pivac, član
9. Ante RoŽić, član
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Na temelju članka 19' Pravilnika o radu Gradskog
poglavarstva Grada Makarske ("Glasnik Grada
Makarske", broj 7 106), Gradsko poglavarstvo Grada
Makarske na 7. sjednici održanoj Ż7 . srpnja Ż007.
godine, donijelo.je

ZAKLJUČAK
o stavljanju van Snage Zaključka

o suglasnosti za pľoširenje dje|atnosti
osnovne glazbene škole Makarska

Clanak l.

Stavlja Se Van snage Zaključak o suglasnosti za
prošiľenje djelatnosti osnovne glazbene škole
Makarska od dana 29. ožujka 2007. godine donesen
na 53. sjeclnici Gradskog poglavarstva Makarska.

Clanak 2.

ovaj Zaključak stupa na Snagu danom donošenja
i objavit će se u ''Glasniku Grada Makarske''.

Klasa: 021 -01 107 -0U34913
Makarska, 27. srpnja 2007. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

Dľ. Marko ožić Bebek, v.ľ.

Na temelju članka 19. Poslovnika o radu Gradskog
poglavarstva Grada Makarske ("Glasnik Grada
Makarske", broj'/ 106), Gradsko poglavarstvo Grada
Makarske na 7. sjednici odrŽanoj dana 2'7. srpnja
2007. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti tľgovačkom dľuštvu
HVIMAK-MAKARSKA d.o.o. za blokadu
nepľopisno paľkiranih vozila na motoľni

pogon, a koja se ne mogu premjestiti
sa specijalnim vozilom "pauk"

Clanak 1.

Daje se suglasnost HVIMAK-MAKARSKA d.o.o.
za blokadu nepropisno parkiranih vozila na motomi
pogon, a koja se ne mogu premjestiti sa specijalnim
vozilom "pauk".

Clanak 2.

U tu kategoriju spadaju: autobusi, kombiji, radni
strojevi, teretni automobili, priključna vozila kao i
druga vozila koja se na mogu premjestiti vozilom
"pauk".

Sri 1. kolovoza 2001

Clanak 3.

ova suglasnost daje se zarazdoblje od 20. sĘnja
do 15. listopada 2007. godine.

Članak 4.

ovaj Zaključak stupa na Snagu danom donošenja,
a objavit će se u ''Glasniku Grada Makarske'' '

Klasa: 0Żl -0l l01 -0l l4134
Makarska, Ż7. srpnja 2007' godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

Dľ. Maľko ožić Bebek, v.r.

Na temelju člmka 19. Poslovnika o radu Gradsko-e
poglavarstva grada Makarske ("Glasnik Gracla
Makarske", broj 1 106), Gradsko poglavarstvo Grada
Makarske na 7. sjednici održanoj dana 27 . srpllja
2007. godine donijelo je

ZAKLJUCAK
o davanju suglasnosti tľgovačkom društvu
HVIMAK-MAKARSKA d.o.o. na cijene

za pľemještaj i pokušaj premještanja
mopeda i motocikla

Clanak L

Daje se suglasnost HVIMAK-MAKARSKA d.o.o.
na cijene za premještanje i pokušaj premještanja
mopeda i motocikla:

- premještanje mopeda i motocikla ..... 250,00 kn
- pokušaj premještanja mopeda
i motocikla 150,00 kn

Članak 2.

ova suglasnost daje sę zarazdoblje od 20' srpnja
do 15. listopada 2007. godine.

Clanak 3.

ovaj Zaključak stupa na Snagu danom donošenja'
a objavit će se u ''Glasniku Grada Makarske'' .

Klasa: 0Żl -0U01 -0I l 4133
Makarska, 27. srpnja 2007. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA :

Dľ. Maľko OŽić Bebek, v.r.

Na temelju članka 19. Poslovnika o radu Gradskog
poglavarstva grada Makarske (''Glasnik Gľatla
Makarske", br oj 1 106), Gradsko poglavarstvo Gracia

Makarske na 7. sjednici odrŽanoj dana Ż7 . srpnja

)OO7 . godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti tľgovačkom dľuštvu

HVIMAK-MAKARSKA d.o.o. za
pľemještanje nepľopisno parkiľanih i

zaustavljenih mopeda i motocikla

Clanak 1.

Daje se suglasnost HVIMAK-MAKARSKA d.o.o.

Za premještanje nepropisno parkiĺanih i zaustavljenih

mopeda i motocikla.

B l0 - Stľana 16l

Clanak 2.

ova suglasnost daje se za razdoblje oĺl 20. srpnja
do 15. listopada 2007. godine.

Clanak 3.

ovaj Zaključak stupa na Snagu danom donošenja,
a objavit će se u ''Glasniku Grada Makarske'' .

Klasa: 021 -01 101 -01 14132
Makarska, 27. srpnja 2007. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA :

Dľ. Maľko ožić Bebek, v.ľ.
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Makar te cjevovoda od vodospreme Makar do Velikog Brda,Zona Sjever 2., Puhariće i

6. Zaključak o stavljanju Van Snage Zaključka o suglasnosti za proširenje djelatnosti osnovne
glazbene škole Makarska 160
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cijene za premještaj i pokušaj premještanja mopeda i motocikla 160

9. Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu HVIMAK-MAKARSKA d.o.o' za
premještanje nepropisno parkiranih i zaustavljenih mopeda i motocikla 161
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Godišnja pretplata 400'00 kuna

domačuje se na Žiro račun bľoj:

n90001-1824900000 - HPB d. d.Zagreb

GODINA XTV BROJ 11

Makarską l0. listopada 2007'

Telefon: 6ll-334
Telefax: 612-046

Listizlazi po potrebi

Na temelju članka 24. Zakona o prostomom uređenju (<<Naľodne novine>>, broj 30194,68198,

61100,32102 i 100/04) a u svezi sa člankom 325. Zakona o prostornom uređenju i gradnji

(<Narodne novine> broj76107), Suglasnosti Ministaľstvazaštite okoliša, prostornog uređenja i
gľaditeljswa klasa: 350-02107-04ll75 od 03.10.2007., Programamjerazaunapređenje stanja u

pľostoru Grada Makarske ( <Glasnik> Grada Makaľske broj 7l07), te članaka20. i 90. Stafuta

GtadaMakarskę (<Glasnik> Gľada Makaľske broj 9107), Gľadsko vijeće Grada Makarske na

24. sjednici održanoj 09. listopada20}7. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopuna Provedbenog urbanističkog plana

Sportsko-poslovne zone Dugiš u Makaľskoj

Članat t. Čtanat ł

Donosi se Izmjena i dopuna Provedbenog
uľbanističkog plana Spoľtsko-poslovne zone
Dugiš u Makarskoj ( SluŽbeni glasnik broj
6/89, Glasnik Grada Makaĺske fuoj 4199 i
1/05), kojeg je izĺadio <<Nemico> d.o.o iz
Splita.

U članku 7. stavak 1. Maksimalna i
minimalna izgrađenost parcela, tabela br.Z -
P lan paľcela, element i lnizgr ađerlost prostora
(Prilog 1- tabela br.2) - mijenja se.

Čunat s

Članak2. U članku 8. stavak 1. omaka grafiěkog
priloga <<br.4> mijenja se omakom grafiěkog
priloga <br.3>.U članku 5. stavak 1. broj <70> zamjenjuje

se brojem (71>>.

Čhnak 6.

Čbnak 3.

U članku 6. stavak l. oznaka grafičkog
Pľiloga <list br. 4>> mijenja se oznakom
safičkog pľiloga <list bľ. 3>.

Asżv t A N I J A s P L I T s rĺ o - D A L M A T I

Briše se članak l1.
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