
INslKAŻvpANIJA sPLITsI(

GLASNIK
Gľada

MAKAn,SKE

Na temelju članka 33.,9L i 105. Statuta Grada

Makaĺske (''Glasnik Grada Makarske'', br. 16lŻ005)'

Gradsko vijeće Grada Makarske na Żl. sjednici

oaržanoj 11. srpnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o pľistupanju promjeni Statuta

Grada Makarske

Članak 1.

ovom odlukom prihvaća se potreba promjene
Statuta Grada Makarske ("Glasnik Grada Makar-
ske", br. 1612005) od 28. studenoga 2005. godine

Članak 2.

Gradsko vijeće Gľada Makarske u skladu sa
člmkom 105. Statuta Grada Makarske, prihvaća
inicijativu Gradskog poglavarstva Grada Makaľske.

Članak 3.

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

Klasa: 021 -0 I 12006-01 l l2lg lŻ
Matłska, 11' srpnja 2OO7. g.

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

I. OPCE ODREDBE

ČtanaL t.

Ugostiteljska djelatnost u smislu ove Odluke
je pripremanje hrane i pľužanje usluga pľehra-
ne, pľipremanje i usluživanje pića i napitaka i
pľužanje usluga smještaja.

Ugostiteljska djelatnost je i pľipľemanje hra-
ne za potľošnju na dľugom mjestu sa ili bez
usluživanja (u pľijevoznom sľedstvu' na pľiľed-
bama i sl.) i opskrba tom hľanom (cateľing).

Ugostiteljsku djelafnost mogu obavljati tľgo-
vačka dľuštva, zadruge, trgovci pojedinci i obľtni-
ci i dľ. koji ispunjavaju uvjete pľopisane za obavl_
janje te djelatnosti (u daljnjem tekstu: ugostitelj).

II. UGOSTITELJSKI OBJEKTI I RADNO
VRIJEME UGOSTITELJSKIH
OBJEKATA

Čtanat z.

ovom odlukom određuje se skupina ugostite-
ljskih objekata te početak i završetak radnog vre-
mena tih objekata i uvjeta za drukčiji raspored
radnog vremena za pojedine ugostiteljske objekte
na području Grada Makarske.

Članak 3.

Ugostiteljski objekti s obzirom na vľstu ugos_

titeljskih usluga koje se u njima pružaju raz-
vľstavaju se u skupine:

ĺ.. Hoteli,
2. Kampovi i druge vľste ugostiteljskih

objekata za smještaj,
3. Restoľani,
4. Baľovi,
5. Cateľing objekti i
. Objekti jednostavnih usluga.

'. Na temelju članka 58. st. l. Zakona o ugostite-

!:ko: o:"u osti (''Narodne novine'', 138/06) i čl.
cl. t 9l. Statuta Grada Makaľske (''Glasnik Grada
Mäkarska'', br. 16/05), Gradsko vijeće Grada
Ma,kaľske na 2I. sjednici održanoj dana 11. srpnja
2u07. godine, donijelo je

službeno lasilo Gľada lt,IAKARsKE
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.ĺÍušavanja kvalitete stanovanja i nepridrŽavanja

a gih općih akata Grada Makarske'

Članak 11.

Ugostiteljski objekti u autobusnim kolodvori-

ma ĺ sl. mogu ľaditi u radnom vremenu objekta

u fo;.t se nalaze'

Č|anak 12.

Radno vrijeme pružanja ugostiteljskih usluga u

obiektima u kojima se obavlja i neka druga djelatnost

Lĺ'.u, obrazovna' špoĺska i sl.) određuje vlasnik

iit, otj.Luru ili fizička ili pravna osoba koja upravlja

m objektima, uz uvjet da radno vľijeme pružaĺlja

ugostiteljskih usluga u takvim objektima može biti u

okviĺu radnog vľemena određenog ovom odlukom'

Članak 13.

Ugostiteljski objekti mogu puštati glazbu samo

u zatvorenom dijelu objekta. Nije dopušteno repro-

duciranje glazbe sa zvučnih kutija ili razglasnih

uređaja na otvorenom.
Ugostiteljski objekti mogu imati Živu glazbu i

pjevače na otvorenom u vremenu od 20,00 do24,00
sata.

Suglasnost za navedeno u St. 2. ovog članka daje

Odjel za stambeno-komunalno gospodarstvo, a

temeljem rješenja tijela drŽavne uprave nadležnog
za poslove sanitarne inspekcije da buka od izvora
neće prelaziti dopuštene razine u okolini

Članak 14'

Gradsko poglavaľstvo može, iznimno, na za'
htjev ugostitelja, za pojedine ugostiteljske obje-
kte iz skupine ''Restorani'' i ''Baľovi'' rješenjem
odobľiti dľugačije ľadno vrijeme radi oľgani-
ziranja pľigodnih pľoslava (Nove godine, Poz'
dľava ljetu, Ribaľske večeri, svadbe, matuľalnih
zabava i sličnih dogattanja).

Pojedinačnim rješenjem po zahtjevu ugostitelja
određuje se radno vrijeme ugostiteljskog objekta za
traženi događaj.

Članak 15.

Radno vrijeme ugostiteljskog objekta određuje,
ll pravilu, sam ugostitelj u okviru propisanog
radnoB vremena.

Članat to.
Obavijest o radnom vremenu i radnim, odnosno

neľadnim danima' mora biti vidno istaknuta na
ulazu u ugostiteljski objekt, odnosno u ulaz ugos-
ttteljskog 

objekta smještenog u građevini zaštićenoj
Ęo kultumo dobro.

Ugostitelj Se dužan pridrŽavati istaknutog
ľadnog vremena.

Ako ugostiteljski objekt iz opravdanih razloga
ne radi u vrijeme radnog vľemena propisanog ovom

odlukom obavijestit će o tome nadležna tijela i
obavijest istaknuti naulaz u ugostiteljski objekt.

III. NADZOR

Članak 17.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke

te pojedinačnih akata, uvjeta i načina rada nadzi-

ranih pravnih i fizičkih osoba, provode nadlęžni
gospodarski inspektori i drugi inspektori te komu-

nalno redarstvo, svaki u okviru svoje nadleŽnosti.

Iv. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE oDREDBE

Članak 18'

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje

važiti odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (''Glasnik
Grada Makarske'', br. Żl00 i 6106).

- Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana

objave u "Glasniku Grada Makarske".

Klasa: 0ŻI -0I l 07 -0 | l 3824
Makarska, 11. srpnja 2007 . g.

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

Na temelju čl. 3. i 30. Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionďne) samo-

uprave ("Narodne novine", br. II7l93, 69197,

33lOO, '73lOO, I27l00, 59l0I, I07l0ĺ, 117l01-ispr.,

Ol0Ż, I4'7l03 i 132106), te čl. 33. i 91. Statuta

Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", br.

16/05), Gradsko vijeće Grada Makarske na 2I.
sjednici održanoj dana 11. srpnja 2007. godine,

donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim

porezima Gľada Makarske

Članak 1.

U odluci o gradskim porezima Grada Makaľske,

Klasa: OŻI-ulŻ004-0Il4325 od 7. listopada 2004.

godine ("Glasnik Grada Makarske", br. 12104), dait
se sljedeće izmjene i dopune:

Članak 33. stavak 1. mijenja se i glasi:
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Članak 4.

Radno vrijeme u ugostiteljskim objektima na
području Grada Makarske utvrđuje se kao ljetno i
zimsko radno vľijeme.

Ljetno radno vrijeme se smatra u razdoblju od
15. travnja do zaključno 15. listopada, a zimsko
radno vrijeme od 16. listopada od 14. travnja.

Člarrak 5.

Ugostiteljski objekti rade u radnom vremenu
kako slijedi, ako ovom odlukom nije drukčije
određeno:

a) Ugostiteljski objekti iz skupine "Hoteli"
(hotel, aparthotel, turističko naselje, turistički
apartmani, pansion i guest house) - obvezno
rade u vľemenu od 0.00 do 24.00 sata.

b) Kampovi iz skupine ''Kampovi i dľuge
vrste ugostiteljskih objekta za smještaj'' -

obvezno rade od 0.00 do 24.00 sata.

Ugostitelj određuje radno vľijeme dľugih
vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz
skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih
objekata" (a to su: soba za iznajmljivanje, apart-

man, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište,
odmaralište, hostel, planinarski dom i dr.).

c) Ugostiteljski objekti iz skupine "Resto-
ľani'' (restoran, gostionica, zdľavljak, zalo-
gajnica, pečenjamica, pizzeria, bistro, slastĹ
čamice i objekti brze prehrane) i ''Baľovi''
(kavana, caffe bar, pivnica, buffet, kĺčma i
konoba) mogu raditi:
a. ,u ljetno radno vrijeme - od 06.00 do

02.00 sata
b. u zimsko radno vrijeme - od 06.00 do

24.00 sata, osim na dan prije blagdana i
na blagdan te petkom i subotom od 06.00
do 02.00 sata.

d) Ugostiteljski objekti iz skupine "Barovi" koji
ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno
posebnim propisima (noćni klub, noćni bar,

disco baľ i disco klub), mogu raditi Samo u
zatvorenim prostorima - u vremenu od 21.00
do 0 .00 sati.

e) Ugostiteljski objekti iz skupine "Objekti je-
dnostavnih usluga'' (a to su: pokľetni
objekti' pod šatoľom, na klupama, jednos-
tavne ugostiteljske usluge ambulantno i
dr.) mogu raditi od 0 .00 do 24.00 sata.

Člaĺlak 6.

Ugostiteljski objekti iz skupine "Restorani" i
"Barovi" koji se nalaze u ugostiteljskim objektima

ak, 16. 200'l

iz skupine "Hoteli" i kampovi iz skupine "Kampovl
i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj'" ą
obuhvaćeni su rješenjem o utvrđivanju minimalni\
uvjeta i uvjeta zakategorizaciju ugostiteljskih obje-
kataza smještaj, mogu raditi od 0.00 do 24.00 satą.

Navedeno radno vľijeme takvih objekata nije
nužno, već ovisno o poslovnoj odluci vlasnika
objekta ili fizičke i pravne osobe koja upravlja
objektom glede potreba gostiju tog ugostiteljskog
objekta za smještaj i oređuje ga vlasnik objekta ili
fizička i pravna osoba koja upravlja objektom.

Članak 7.

Ugostiteljski objekti iz skupine "Restorani" i
"Barovi" koji se nalaze u ugostiteljskim objektima
za smještaj iz skupine ''Hoteli'' i kampovi iz
skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih obje-
kaÍa za smještaj'', a nisu obuhvaćeni rješenjem o
utvrđivanju minimalnih uvjeta i uvjeta za katego-
rizacĹju tih ugostiteljskih objekata za smještaj,
mogu raditi:

- iz skupine ''Restorani'' i ''Baľovi'' od 6.00 do

02.00 sata,

- iz skupine "Barovi" koji ispunjavanju uvjete
za rad noću sukladno posebnim propisima,
Samo u zatvoręnim prostorijama, od 21.00 do
06.00 sati.

Članak 8.

Radno vrijeme na otvoľenom prostoru uZ ugos-
titeljske objekte završava najkasnije u 02.00 sata u
sezoni, odnosno u 24.00 sata van sezone.

Članak 9.

Ugostiteljski objekti iz skupine "Restorani" i
''Barovi'' koji se na|aze van naseljenih područja
naselja mogu raditi od 0.00 do 24.00 sata.

Članak 10.

Poglavarstvo jedinice lokalne samouprave mo-
že, po sluŽbenoj dužnosti, za pojedine ugostiteljske
objekte iz skupine "Restorani" i "Barovi" koji se

nalaze van naseljenih područja naselja, a imaju
radno vrijeme od 0.00 do 24.00 sata, te iz skupine
''Barovi'' koji ispunjavaju uvjete za rad noću suk_

ladno posebnim pľopisima, a imaju radno vrijeme
od 21.00 do 6.00 sati rješenjem odrediti ľaniji
završetak radnog vremena' ali najduže za dva sata,

od propisanog radnog vremena.
Gradsko poglavarstvo postupa na način odreden

prethodnim stavkom u slučajevima kad na ugos-
titeljske objekte iz st. 1. ovog članka stižu učestďe
pritužbe komunalnog redaĺstva, policije, gľadana ili
susjeda zbog buke, remećenja javnog reda i mira'
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III.

ovo Rješenje Stupa na Snagu danom donošenja i

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

Klasa: 021 -0 I I O7 -0 I I 3821

Makarska, 1 1. srPnja 2007 . g.

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

Na temelju članka 33. Statuta Grada Makarske

("Glasnik Grada Makarske", br. 16/05), Gradsko

vijeć,e GradaMakarske na ŻI. sjednici održanoj 1 1.

srpnja2007. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o ľazrješenju i imenovanju članova Nadzoľnog

odboľa Vodovoda d.o.o. Makarska

RJEŠENJE
o razľješenju i imenovanju članova Nadzornog

odbora Stambenog gospodarstva d.o.o.
Makarska

I.

Razrješuju se članovi Nadzomog odbora Stam-

benog gospodarstva d.o.o. Makarska i to:

1. Silvije Laznlbat
Ż. BrankicaZme.

il.
Imenuju se za članove Nadzornog odbora Stam-

benog gospodarstva d.o.o. Makarska i to:

1. Miro Mucić
2. ZlataKurtić.

m.
ovo Rješenje Stupa na snagu danom donošenja i

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

Klasa: 0ŻI -0t l07 -0 U 38 19

Makarska, 11. srpnja 2007. g.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Dľ. Damir Mendeš, v.r.

Na temelju članka 33. i 9I. Statuta Grada
Makarske ("Glasnik Grada Makarske", br. 16/05),

Gradsko vijeće Grada Makarske na ŻI. sjednici
održanoj 1 1. srpnja 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na lzvješće o ľadu

Gľadskog muzeja Makarska za2006. godinu

Članka t.

Daje se suglasnost Gradskom muzeju Makarska
na Izvješće o radu za2006. godinu.

Članak 2.

ovaj Zaključak stupa na snagu danom dono-

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

Klasa: 0Ż1-0I l07 -0I 1695 13

Makarska, 11. srpnja 2007 . g.

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

Na temelju članka 33. i 9I. Statuta Grada
Makarske (''Glasnik Grada Makarskę'', br. 16/05)'

I.

Razrješuju Se članovi Nadzornog
Vodovoda d.o.o. Makarska i to:

l. Ante Tonči Letica
2. Radovan Ivičević
3. Velimiĺ vidak Buljan
4. Darko Svaguša
5. Miroslav Družianić.

il.
Imenuju se za članove Nadzornog odbora

Vodovoda d.o.o. Makarska i to:

1. Luka Roso
2. Ivan Pandźić,
3. Stipe Eljuga
4. Stipe Kotarac
5. Robert Tomas.

m.
ovo Rješenje Stupa na snagu danom donošenja i

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

Klasa: 021-0 IlO7 -OI138ŻO
Makarska, 11. srpnja ŻOO7. g.

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

Na temelju članka 33. Statuta Gľada Makarske
("Glasnik Grada Makarske", br. 16/05), Gradsko
vrjeće Grada Makarske na2l. sjednici održanoj 11.
sĘnja 2007. godine, donijelo je
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Iznosi poreza utvrđeni člancima 3Ż. do zaključno
51' odnose se na ljetnu sezonu' a Za preostďi dio
godine razrezuje se 507o navedenog iznosa, odnosno
l0vo naveđenog iznosa za korištenje javne površine
na Šedištu dr. Franje Tuđmana - predjelu park šume
Peškera.

Članak 2.

Ova Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke stupa na
snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku
Grada Makarske".

Klasa: 0ŻI -01 ĺŻ004-0U43Ż5 13
Makarska, 11. srpnja Ż007. g.

PREDSJEDNIK
GRADSKoG VIJEĆA:
Dľ. Damiľ Mendeš, v.r.

Na temelju članka 33. i 9I. Statuta Grada
Makarske (''Glasnik Grada Makaľske'', br. 16/05),
Gľadsko vijeće Grada Makarske na 21. sjednici
održanoj 11. srpnja 2007. godine, donijelo je

' RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova Upľavnog

vijeća Gľadske knjižnice Makarska

I.

Razrješuju se kao članovi Upravnog vijeća Gra-
dske knjižnice Makarska:

1. Joško Pivac, član
2. Zvonko Gilić, član.

II.

Imenuju se kao članovi Upravnog vijeća Grad-
ske knjižnice Makarska:

l. Jagoda Jeleć, član
2. Željko Kovačić, član'

ilI.

' 'ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u ''Glasniku Gľada Makarske''.

Klasa: 021 -01 107 -01 13823
Makarska, 11. srpnja 2001. g.

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

Na temelju članka 33. i 9l. Statuta Grada
Makarske ("Glasnik Grada Makarske", br. 16/05),
Gradsko vijeće Grada Makarske na 21. sjednici
održanoj 1 1. srpnja 2007. godine, donijelo je

l6 200'l

RJEŠENJE
o razľješenju i imenovanju članova Upľavnog

vijeća DV ''Biokovsko zvonce'' Makarska

I.

Razrješuju se članovi Upravnog vijeća DV
"Biokovsko zvonce" Makarska:

1. Dubravka Bakota, član
Ż. Tonći Bilić, član
3. Smiljka Radić, član
4. Lori Veličković, član.

il.
Za članove Upravnog odbora vijeća Dv

"Biokovsko zvonce" Makarska imenuju se:

l. Stipe Kotarac, član
Ż. Yerica Raos, član
3. Stipan Stanić, član
4. Anita Pervan, član.

ilI.
ovo Rješenje stupa na Snagu danom donošenja i

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

Klasa: oŻI -0 I l07 -0 U38Ż2
Makarska, 11. srpnja 2007. g.

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

Na temelju članka 33. i 9l. Statuta Grada
Makarske (''Glasnik Grada Makaľske'', br. 16/05),
Gradsko vijeće Grada Makarske na 2I' sjednici
odrŽanoj 11. srpnja 2007. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o razľješenju i imenovanju članova Upľavnog

vijeća Javne ustanove Gradski sportski
centar Makaľska

I.

Razrješuje se kao članovi Upravnog vijeć,a
Javne ustanove Gradski sportski centar Makaĺska:

1' Joško Pivac, član
2. Siniša Letica, član
3. Sretan Glavičić, član.

il.
Imenuju se kao članovi Upravnog vijeća Javne

ustanove Gradski spotski centar Makaľska:
l. Ante Vekić, inv. član
2. Branko Filipeti, član
3. Ante Vekić, član.
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Gľadsko vijeće

1. odluka o pristupanju promjeni Statuta Grada Makaĺske

2. Odluka o ugostiteuskoj djelatnosti """""""""'á""""""
"3i. 

odluka o izmjeni i ĺoiuni odluke o gradskim porezima Grada Makarske "'
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63

4. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova

Upravnog vijeća Gradske knjižnice Makaľska

5. Rješenje o ľazrješenju i imenovanju članova

Ulľavnog vijeća DV ''Biokovsko zvonce'' Makarska

6. Rješenje o rázrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća

Jávne ustanove Gradski sportski centar Makarska

7' Rješenje o razrješenju i imenovanju članova

Nadzomog odbora Vodovoda d.o'o' Makarska """"""
8. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Nadzomog

oábo'u Stambenog gospodaľstva d'o'o' Makarska

9. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu

Gradskog muzeja Makaĺska za2006' godinu

10. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu

Građske galerije Antuna Gojaka Makaľska zaŻ006' godinu '
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1. Zaključak o cijeni parkime karte na parkiralištu Doma zdrav|jau Makarskoj

2. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju i imenovanju

Zapovjedništva Civilnę zaštite Grada Makarske
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Gradsko vijeće Grada Makaĺske na ŻI. sjednici
održanoj 11. srpnja 2007' godine, donijeloje

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Gľadske

galerije Antuna Gojaka 2a2006. godinu

ČunaL t.
Daje se suglasnost Gradskoj galeriji Antuna

Gojaka na Izvješće o radu zaŻ006. godinu.

Čtanat z.

ovaj Zaključak stupa na Snagu danom dono-
šenja i objaviti će se u ''Glasniku Grada Makaĺske''.

Klasa: 02l -0 I l07 -0 I l 30Ż0 13

Makarska, 11. srpnja 2007. g.

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

Na temelju članka 2. odluke o organizaciji i
načinu naplate parkiranja i članka 19. Poslovnika o

radu Gradskog poglavarstva Grada Makarske
("Glasnik Grada Makarske", br. 7106), Gradsko
poglavarstvo Grada Makarske na 4. sjednici
odrŽanoj dana 3' srpnja 2007. godine, donijeloje

ZAKLJUČAK
o cijeni paľkiľne kaľte na paľkiľalištu

Doma zdravlja u Makarskoj

Članak 1.

Na javnom parkiralištu Doma zdravlja u

Makarskoj vršit će se naplata parkiranja.

Članat z.

Cijena paľkime karte za l sat iznosi 7,00 kn.

Čtanat l.
oslobađanje od plaćanja parkirne karte moguće

je uz predočenje potvrde liječnika o obavljenom
pregledu.

Clanak 4.

Naplatu parkiľanja vršit će Makarski komunalac
d.o.o. Makarska.

Ču.'aL s.
ovaj Zaključak stupa na snagu danom donoše-

nja, a objaviti će se u ''Glasniku Grada Makarske''.

Klasa: 021-01107 -01 1357 5

Makaľska, 3. sľpnja 2007. g.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

Dľ. Maľko ožić Bebek' v.ľ.

Na temelju članka 7. Zakona o zaštiti i spaša-

vanju (N.N.,br. 174104) i članka 19. Poslovnika o

radu Gradskog poglavarstva Grada Makarske
("Glasnik Grada Makarske", br.7106), Gradsko po-
glavarstvo Grada Makarske na 4. sjednici održanoj
3. srpnja 2007. godine, donosi

RJEŠENJE
o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju i

imenovanju Zapovjedništva Civilne
zaštite Gľada Makaľske

I.

U Rješenju o osnivanju i imenovanjl Zapovje-
dništva Civilne zaštite Gľada Makarske, (''Glas-
nik'', br. Żl07) i Rješenju o izmjeni i dopuni Rje-
šenja o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva
Civilne zaštite Grada Makarske (''Glasnik'', br.

3107), dajl se sljedeće izmjene i dopune:

1. Razrješava se dužnosti zapovjednik Civilne
zaštite Grada Makarske Dragan Srzić, dipl.
ing. arh., a imenuje Ivan Ivanda, prof., za
zapovjednika.

2. Razrješava se duŽnosti član Civilne zaśtite
Grada Makarske Vedran Buble, prof., a ime-
nuje Juraj Rajčević, za člana.

II.

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

Klasa: 0ŻI -oI l07 -0 I ĺ 498 13

Makarska, 3. srpnja 2007. g.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

Dľ. Maľko ožić Bebek' v.r.
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