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GLASNIK
Gľada

MAKAR,SKEGľadsko vijeće

1. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana i predsjednika Mandatnog povjerenstva

2. Rješenje o.az.iešenJu potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Makarske

3. RJešenje o.az.Ješeniu potpredsjednice Gradskog vije a Grada Makarske

ł. njese.'je o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Makarske

5. Rješenje o razrješenju članova odbora za prigovor i pritužbe

6. RJešenje o imenovanju članova odbora za prigovor i pritužbe

7. Rješenje o razľješenju članova odbora za međugradsku suradnju ...........""

8. RJešenje o imenovanju članova odbora za međugradsku suradnju .....""""''

9. Rješenje o razrješenju članova odbora zanaziv ulica i trgova

10. Rješenje o imenovanju članova odbora zanazive ulica i tľgova

11' Rješenje o razrješenju članova odbora za priznanja

12. Rješenje o imenovanju članova odbora zapriznanja

13. Rješenje o razrješenju članova odbora za financije i proračun

la. RješenJe o imenovanju č1anova odbora za financije i pľoračun

15. Rješenje o izboru zamjenika gĺadonačelnika Grada Makarske

16. RješenJe o izboru članova Gradskog poglavarstva Grada Makarske

17' RJešenje o razrješenju članova Vijeća za davanje koncesija

na pomorskom dobru zaGrad Makarsku

18. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesija na

pomorskom dobru zaGrad Makarsku"'
19, Zak|juč,ak o prodaji dionica Zagrebačke banke

Gľadsko poglavarstvo

1.RješenjeorazrješenjupotpisnikaračunaGradaMakarske.
2. RJešenje o imenovanju potpisnika računa Grada Makarske

3. Rješenje o razrješenju Stručnog Povjerenstva za pripremu i
provedbu postupka nabave zaGrad Makarsku
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službeno lasilo Gľada MAKAtsKE

GLASNIK
Gľada

MAKARSKE

IZDAVAČ: Grad Makarska - Za izdavača odgovara urednica Lara Rakušić lvanković, dipl. iur., Makarska, obala kralja

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

Na temelju članka 3. stavka 5. Zakona o zaštiti

od požara i Zakona o vatrogastvu (''Narodne

novine" br. 58/93), Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (''Narodne novine'' br. 34l9I), Plana i
Procjene zaśtitę od poźara Grada Makarske
(''Glasnik Grada Makarske'' br. 7l04), te Pľograma
aktivnosti vlade Republike Hrvatske u pľovedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u Ż007. godini donesenog 21.
prosinca 2006. godine, Gradsko poglavarstvo
Grada Makarske na 56. sjednici održanoj 4. svibnja
2007. godine, donosi

PLAN AKTIVNoG UKLJUČENJA svIH
SUBJEKATA ZAŠTITE oD PoŽARA
ZA PoDRUČJB cnłoA MAKARSKE

U 2007. GODINI

I. oPĆE oDREDBE

-ovim Planom se utvrđuje organizacija, mjere,
radnje, postupci, prava i duŽnosti Grada Makarske,
organa uprave' područja naselja, poduzeća, ustano-
va,.vatrogasnih i drugih organizácija i građana (u
ua{nem teksfu: nositelja obveza) u provođenju pre-

:'::'i::ih i operativnih mjera zattite i gašenja

ľ"T:kľ i drugih požara na otvorenom prostoru
\rrada Makarske za 2007. godinu.

"^*Íľ,ilu 
od šumskih poźaraje djelatnost od po-

]lll"g društvenog interesa. Zasnivase na načelima

ľJi111a,i,:' međusobne suradnje i solidamosti
ffiľ::,l"'i,elja obveze na području grada i općina'"Hľ*:rimorja, 

te susjédnih gľado'na i općina'

'*ľu]ľ"^|lun:- 
zaštite od iumskih poźara

"d l. iloďäľTä|i'ľffij oo',uo"' za razdoblje

Zavisno o klimatskim prilikama provođenje
mjera iz ovog Plana može otpočeti i prije, odnosno
nakon isteka navedenog razdoblja o čemu će
odlučiti Poglavarstvo grada, a na prijedlog
Zapovjednika DVD-a Grada Makarske.

Na gašenju šumskih i drugih poźara najprije se

angažiraju redovne Vatrogasne Snage S područja
Grada Makarske i vatrogasne Snage s područja
Makarskog primorja.

Po potrebi na gašenju će se angažirati snage,

materijalno tehnička sredstva i oprema poduzeća od
značenja za gašenje šumskih pož.ara. Ako se šumski
požar ne može učinkovito gasiti sa navedenim
Snagama' zatraźit će se pomoć susjednih gradova i

Ł
općina preko Zupanije splitsko-dalmatinske.

Nositelji obveza provođenja preventivnih mjera,
a naročito operativnih mjera osiguravaju u stalnoj
pripravnosti MTs i opremu za gašenje pož'ara a u
okviru raspoloživih financijskih sredstava.

1.1. oSIGURANJE NoRMATIVNIH I oPĆIH
PRETPOSTAVKI ZA OSTVARIVANJE
PLANA AKTIVNoG UKLJUČENJA svIH
SUBJEKATA ZAŠTITE oD PoŻ^R^ Z^
PoDRUČJE GRADA MAKARSKE U
2007. GODINI

|.1'. Izradiĺi planove, te postaviti ustľoj za
pľovedbu mjera čuvanja tjelesnog osiguranja i

drugih oblika preventivne zaštite građevina i
površina za koje prijeti povećana opasnost od nas-
tajanja i širenja požara, uključujući i zabranu ne-

kontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka u

tim građevinama ili površinama u vrijeme velike
opasnosti za nastajanje i širenje požara.
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34

Tomislava 
I

Godišnja pretplata 400'00 kuna

doznačuje se na Žiĺo račun broj:

2390001-1824900000 - HPB d.d. Zagĺeb

GODINA XIV BROJ 5

Makarska, Ż. srpnja 2007 .

Telefon: 611-334
Telefax: 612-046

LisÍlzlazi po potrebi
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Tablica 2: Pregled vatro7asaca Dobrovoljnoy vatro7asnog dľuštva Gľada Makarske i pregled vatro-

ľasaca prema Pľogramu Aktivnosti RH za 2007. godinu.

2.1. MJERE

2.Ĺ.1.Izizloženog stanja strukture i količine, te specifične kaľakteristike grada, opisanih šuma, zbog

wgaée se preventivne i operativne mjere zaštite od šumskih požaraprovoditi primjereno značenju šume i
sp*ecifičnim uvjetima dotičnog prostora, tijekom cijele godine, a naročito u razdoblju od 15. svibnja do 15.

listoPada 2007. godine.

2.1'.2. Uspostavlja se dežurstvo jednog vatrogasnog odjeljenja (7 vatrogasaca) u vatľogasnom domu u

periodu od 15' svibnja do 15. listopada' u Vremenu od 00,00 do 24,00 Sata, te uvesti pojačano deŽurstvo

vozača.

2.l.3.U šumi Vepric uspostavlja se stalna vatrogasna patrola S vatrogasnom cistemom i 3 vatrogasca u

peľiodu od 15. lipnja do 30. rujna, u vremenu od 08,00 do ŻŻ,00 sata.

2.1.4. Na predjelu Biloševca-Ramova-Požare uspostavlja Se povremena vatrogasna patrola s mopedom

i I vatrogascem u periodu od 15. lipnja do 15. rujna, u vremenu od 11,00 do 20,00 sati.

2.1.5. Motrilačke postaje

A.IZAGON
U periodu od 1. lipnja do 30' rujna u vremenu od 00,00 do 24,00 Sata na osmatračnici

B./KUK
U periodu od 15. lipnja do 15. rujna u vľemenu od 07,00 do ŻŻ,00 Sata na osmatračnici.

2.2. PREGLED VATROGASNIH VOZTLA PO VATROGASNIM POSTROJBAMA

VATROGASNA
POSTROJBA VOZTLA

ZV NV AC TV ŠvvĺŠvv VPL ALJ APL VPP OS

MAKARSKA 1 1 Ż 1 1 1 1 I 1 0 0

Tablicą 3: Pregled vatľogasnih vozila Dobrovoljłlog vatrogosnog društva Grada Makarska

VATROGASNA
POSTROJBA REDOVNE SNAGE SNAGE PREMA PROGRAMU

AKTIVNOSTI RH ZA2OO7.

Profesio-
nalnih

Dobro-
volinih

Profesio-
nalnih

Dobro-
volinih

Sezonski
vatrogasci

Dodatne
snage

MAKARSKA IŻ 60 T2 60 24 24

Nositelj
zadataka: Poglavaľstvo Gľada Makarske
Sudjelovatelji: Vlasnici i korisnici građevina

i prostora

Rok: 30. travnja 2007. godine

ĺ..2. Ustrojiti motrilačku i dojavnu službu s cil-
jem ranog i pravovremenog otkĺivanja i dojave

pożara, te osigurati potľebita dežurstva na podľučju

Grada Makarske.

Nositelj
zadatakaz Poglavaľstvo Grada Makarske i

Javno poduzeće Hrvatske šume
- Šumarija Makarska

Sudjelovatelji : Dobrovoljno vatrogasno društvo

Grada Makarske

Rok: 30. travnja 2007. godine

L.3. Ustrojiti izviđačko-preventivne patrole,

koje na licu mjesta poduzimaju mjere za uklanjanje

potencijalnih izvora opasnosti, odnosno pravovre-

meno otkĺivaju i počinju gasiti požare u Samom

začetku.

Nositelj
zadataka: Poglavaľstvo Grada Makaľske'

Javno poduzeće Hľvatske šume

' Šumarija Makaľska,
Dobrovoljno vatľogasno
dľuštvo Gľada Makaľske

Sudjelovatelji: VIII. Policijska postaja Makaľska

Rok: 30. travnja 2007. godine

1.4. Utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja te-

ške građevinske mehanizaclje za eventualno žumu

ízradl pľosjeka i probijanja protupoŽamih putova

radi zaustavljanja širenja šumskog požara'

Nositelj
zadataka: Poglavarstvo Gľada Makaľske
Sudjelovatelji : Odjel za gospodarenje prostorom

Grada Makarske

Rok: 30. travnja 2007. godine

1.5. Napraviti plan izrade prosjeka kľoz posebno

ugrožene šume na području Grada Makarske uz

suradnju s Zapovjednikom DVD-a Grada Makar-

ske, te plan održavanja postojećih.

Nositelj
zadatakal Poglavaľstvo Gľada Makarske'

JP Hľvatske šume - Sumarija
Makarska

Sudjelovatelji: DVD Grada Makarske

Rok: 30. travnja 2007. godine

1.6. Izvršiti pregled stanja na hidrantskoj mreži

ľegionalnog vodovoda na području Grada i grad-

skoj hidrantskoj mreź\, te otkloniti moguće

nedostatke i o stanju izvijestiti Poglavarstvo Grada

Makarske.

Izvľšitelj: ''Vodovod'' ' Makaľska

1.7. Sve protupožame putove na području Grada

Makarske dovesti u stanje prohodnosti, te izvršiti
zaprečivanje ulaza istih, kako bi se onemogućilo

korištenje istih (zasipanje otpadnim materijalom)'

Izvršitelj: Gľad Makaľska' odjel za
gosPodarenje Prostorom Grada
Makaľske i JP Hrvatske šume _

Šumaľija Makarska

1.8. U danima vrlo velike opasnosti od nastaja-

nja šumskih poźara i vjetra kojem brzina prelazi

10.7 metaľa u sekundi, kada dolazi do bržeg šiĺenja

i nastajanja pożara, obvezno se provode pojačane

mjere zaštite od strane pojedinih nositelja obveza

ovog plana i to:

DVD-o Grada Makarske pojačava mjere zaštite

od požara uvođenjem dodatnih snaga, kako u DvD-
e Makarska tako u šumskim kompleksima na

području Grada.
JP Hrvatske šume - Šumarija Makarska vrši

pojačani nazor u motrilačkoj i izviđačkoj patrolnoj

službi na području Grada.
''Vodovod'' Makarska uvodi dežumu ekipu za

opsluživanje hidranata na regionalnom vodovodu'

HEP - pogon Makarska vrši pojačano dežurstvo

za slučaj angatiranja na terenu.

2.0. PLAN AKTIVNoG UKLJUČIVANJA
VATROGASNIH POSTROJBI U
AKCIJU GAŠENJA PoŽARA

Na području Grada Makarske djeluje jedno od

dobrovoljnih vatrogasnih društava: DVD Grada

Makarske, koje pokriva područje Gľada Makaľske'

U razdobliu od 15. svibnja do 15' listopada

2007. godine za potrebe pravo ľenlenog djelovanja

(0-24 sata) na vatro7asnom području Makarska uz

postojeće vatro7asne snage ustrojava se Dislocira'
ne Sno8e, te se dodatno upošljavaju sezonski vatro-

gasci u Dobrovoljnom vatro7asnonl društvu Grada

Makarske.

GLASNIK eljak, 2. srpnja 2007
Strana 38 - Broj 5
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2.3. REDoSLIJED I DINAMIKA UKLJUČIVANJA VATRoGASNIH PosTRoJBI
U AKCIJI GAŠENJA PoŽARA

Tablica 4: Redoslijed i dinamika uključivanja vatľogasnih postrojbi u akciju gašenja požara

Opis radnje Način
dojave

Postrojba Broj vatrogasaca Napomena

1

Dojava
poźara
0 -Ż4

Telefonom
RU

DVD ovisno
mjestu nastanka

požara

operativni dežurni
pozivaju se svi

operativni
članovi DVD-a

operativni dežumi
DVD-a odmah
izvješćuje Žvoc sptĺt
nastalom požaru i
zapovjednika
operativnog područja
(člana zapovjedništva
vZŻ)

Ż

Prvi izlaz
mjesno

nadležnog
DVD-a

Utvrđen planom ZoP-a općine ili grada od 1. 6.

- 30. 9. (danima vrlo velike opasnosti) sve
vatrogasne postrojbe operativnog

područja istovremeno

J

Uzbunjivanje
zapovjednika
operativnog

područja

telefonom

Popunjavanje snaga iz stupnja
pripľavnosti uvrđenog planom

popunjavanja snaga operativnog
područja

Żvoc Split izvješćuje
županij skog vatrogasnog
zapovjednika o nastalom
događaju i DVos -

Divulje

4.

Uzbunjivanje
županijskog
vatrogasnog
zapovjednika

telefonom Popunjavanje raspoloživim snagama

Kada su angažiĺane sve
vatrogasne postrojbe
operativnog područja

5

Vatrogasno
operativno

središte
Divulje

telefonom Popunjavanje raspoloživim snagama

Radi uključivanja većeg
broja postrojbi ili zračnih
Snaga u akciju gašenja
pož.ara

2 a2007 GLASNIK 5 - Strana 41

Tablica 5: Redostijed i dinamika uktjučivanja van'ogasnih postrojbi u akciju gašenja požara

2'3.1. Plan preventivnog postupanja i podizanja spremnosti vatrogasnih postrojbi pľi povećanju
opasnosti od požara

Tijekom protupožame sezone 2007. sve ulgažirane vatrogasne Snage usporedo sa povećanjem indeksa
opasnosti od požara trebaju postupati prema okvimom Planu podizanja spremnosti u svrhu što boljeg nad-
zoľa područja i protupožame prevencije u zoni svoje odgovomosti.

Rečeno podrazumijevanizpreventivnih postupaka u smislu podizanja spremnosti i smanjenja vremena
ľeakcije pri eventualnom izbijanju poźaraprimjerice prelazak naŻ4-satno dežurstvo, povećanje intenzite-
ta ophodnji, njihovu dislokaciju na posebice ugrožena područja i sl. Detaljno definiľanje postupka u tom
srnislu određuje svaki DVD za sebe u skladu sa svojim mogućnostima (bľojem tehnike, ljudstva i sl.) i
specifičnostima područja na kojem djeluje, no Plan treba prilagoditi trima stupnjevima opasnosti:

|]o'm"lnoľn (uobičajeni nivo protupožarnog djelovanja tijekom sezone), I. Kategoľija (povećani inten-
zltet protupožamog djelovanja na koji se prelazi kada indeks opasnosti od' poźara 5 dana za redom pređe
u stupanj vľlo velike opasnosti), II. Kategorija (maksimalni intenzitet protupožamog djelovanja na koji

1. stupanj 2. stupanj 3. stupanj 4. stupanj 5. stupanj

pož'aĺi
otvorenog
prostora
manjih

razmJeÍa,
indeks

opasnosti
vrlo mali
do mďi

manje šumske
površine, veće
površine trave i
niskog raslinja,
indeks opasnosti
mali do umjeren

veće šumske
površine, velike
površine trave i
niskog raslinja,
indeks opasnosti
mďi do umjeren

vrijedne šumske
površine, vrlo

velike površine
trave i niskog

raslinja,
ugroženost
objekata i

naselja, moguće
više

istovremenih
događaja na

šiľem području,
indeks opasnosti
umjeren do velik

posebno
vrijedne šumske

površine,
izrazito velike

površine
otvorenog

prostora, više
istovremenih

događaja većeg
intenziteta,
ugľoženost
naselja i/ili

drugih sadržaja
ili objekata,

indeks opasnosti
velik do vrlo

velik

F(n
o
J

PODRU
Čm

ZAPOVJE-
DNIK

POSTRO-
JBE

ZAPOVJEDNI-
Šľvo

PoDRUČJA
GRADoNAČE-

LNIK/
NACELNIK

oPĆINE

ZUPANIJSKO
VATROGASNO
ZAPOVJEDNI-

Šľvo

OPERATIVNO
VATROGASNO
ZAPOVJEDNI-

Šľvo
PRIOBALJA
(DrvuLJE)

VATROGASNO
ZAPOVJED-
NIŠTVo RH

ZAPoVJEDNIŠ-
TVo ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA

RH
KRZNIsToŽER

VLADERH

Ě<>z
><oi>
ź3
żoVoa

LOKAL-
NA

SAMO-
UPRAVA
GRAD/
OPCINA

VP mjesta
nastanka
požara

snageiz l. stupnja
iVATROGASNE

SNAGE
OPERATIVNOG

PoDRUČJA

snage iz 2. stupnja
i OSTALE

Župłľĺĺsrp
POSTROJBE,
INTERVENCI-

JSKE
POSTROJBE,

ZRACNE
SNAGE HV,

POSTROJBE CZ
ŽupaľIĺn

snage iz 3. stupnja
i UKUPNE

VATROGASNE
SNAGE,

PREDvIĐENE
PROGRAMOM
AKTIVNOSTI

POSTROJBECZ,
DRZAVNE
DODATNE
SNAGE IZ
DRUGIH

ŽupłľIĺł

snage iz 4. stupnja
iVATROGASNE
POSTROJBE IZ

OSTALOG
DIJELA RH,

POSTROJBE CZ
IZ OSTALOG
DIJELA RH,
POMOC IZ
DRUGIH

ZEMALJA
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2.4. poPIS SUBJEKATA I OSOBA KOJE SUDJELUJU U PLANU AKTMOG
UKLJUČIVANJA SUBJEKATA ZAŠTITE oD PoŽARA

2.4.|. Dobrovoljno vatrogasno dľuštvo Gľada Makarske

2.4.2. Żupanijski vatrogasni opeľativni centaľ

2.4.3. Zupanijski centar 112

Županijski centar 1ĺ.2 Telefon

Split

IT2
460 866
460 666
460 737

461 055 fax
463 945 fax

DVD FUNKCIJA IME I PREZIMA
TELEFON POZIVNI

ZNAK
RADIO
VEZA

posao/kuća mobitel s SD

MAKARSKA
Zapovjednik Dražen Glavina 6rs-993

201
098469834

Makarska
103

8 4

Zamjenk Mladen Batinić Ż24
098469

Makarska
r04 8 4

Županijski vatľogasni
opeľativni centaľ

Telefon

Split
38Ż Ż75
Ż1765

Županij ski vatrogasni zapovjednik
Drażen Glavina

09I 34I 51 0Ż
ŻI76I
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se prelazi kada indeks opasnosti od poŽaľa 5 dana za redom pređe u stupanj vrlo velike opasnosti i kada

brzina vjetra prede granicu 10,3 m/sek).

Tablica 6: Plan preventivllog poStupanja i podizanja sprenmosti vatrogasnill postrojbi pl'i povećanju opas-

nosti od požara

2.3.2. Slučajevi kad se u akciju gašenja požaľa uključuju vatrogasne snage izvan operativnog

podľučja

Zbog mogućnosti izbijanja većih požaraotvorenog prostora koji nadilaze mogućnosti vatrogasnih snaga

operativnog područja djelovanja, poziva se ispomoć iz drugih operativnih područja'

Kad ," irĹ.p" navedene ,nug" op".utivnog područja, zapovjednik operativnog područja putem ZvoC-
a Split zaht]jeiaod Županijskog zapovjednika ili njegovog zamjenika da se angažiľaju interventne Snage -

sezänski gušit"lji vzíso i snage iz susjednih operativnih područja, a potom snage solidarnosti iz opera-

tivnih podru č,ja Żlp arije po nalo gu županij sko g zapovjednika'

2.3.3. Način zamjene postľojbi novim postľojbama na gašenju požaľa

- Zamjenavatrogasnih postľojbi obavljat će se dovoženjem i raspoređivanjem novih snaga iz pričuve.

Dio inaga koje su sudJelovale u gašenju biti će povučene na odmor nakon četiĺi sata djelovanja ili na

temelju procjene i odluke zapovjednika akcije gašenja'

- nouoáenie novih i izvlačenje Snaga na odmor, obavljat će se vlastitim prijevoznim sredstvima.

Snage koje odlaze na odmor ne smiju napustiti požarište do primopredaje požarišta novim Snagama.

2.3.4. Način uključivanja Hrvatske vojske u gašenju požara

Zahtjev za uk1jučivanje namjenski organiziranfü sanga Hrvatske vojske (NoS) u akciju gašenja poźara

određuje se kroz standaidne operativne postupke (SoP) za uključivanje NoS-a HV-a u akcije gašenja

požara-. Spomenuti zahtjev Se uZ suglasnost Vatrogasno-operativnog sjedišta Divulje prosljeđuje

opeľativnim Vatrogasnim zapovjedništvom oruŽanih snaga Republike Hrvatske na realizaciju.

(uobičajeni nivo
protupožamog djelovanja
tijekom sezone),

(povećani intenzitet
p}otupožamo g dj elovanj a
na koji se prelazi kada
indeks opasnosti od požara
5 dana za ľedom prijede u

stupanj vrlo velike
opasnosti),

(maksimalni intenzitet
protupožamog djelovanja
na koji se prelazi lada
indeks opasnosti od požara
5 dana za redom prijede u
stupanj vrlo velike
opasnosti i kada brzina
vjetra prijeđe granicu 10,3
m/sek).

opeľativno
područje

Makarska

Normalni ľežim PP zaštite I. Kategorija opasnosti II. KategoľiJa opasnostr

Makarska
Bľela
Baška Voda
Pľomajna
Tučepi

Podgora
Dľvenik
Gradac

Dežuma smjena je u
pripravnosti u pľostoľij ama
društva

Po procjeni Zapovjednika
ili voditelja smjene sa
navalnim vozilom i
posadom od 3 vatrogasca
vrše se preventivne
ophodnje na području
djelovanja.

lntenziviľanje preventivnih
obilazaka, ophodnje unutar
granica zone odgovomosti
sa naglaskom na posebno
ugĺoŽene lokacij e sukladno
dnevnoj zapovijedi
zapovjednika vatľogasne
postrojbe i zapovjednika
operativnog područja.

Istokaoiunormalnom
režimu PP zaštite

Isto kao i u I. kategoriji
opasnosti uz povećanu
pozornost i maksimalno
intenziviľanje ophodnji

Dislokacija jednog
vatrogasnog vozila s
posadom

na potezu mjesta

na potezu mjesta

na potezu mjesta
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).4.7. Sluč.ajevi kad se u akciju gašenja poŽaľa uključuje Lučka kapetanija, Lučka upľava i bľodaľi

- Lučka kapetanija Split napravila je popis brodova koji posjeduju opremu za gašenje požara i popis
najprikladnijih brodova i brodica zaprljevoz opreme gasilaca na određeno područje u slučaju pož.ara.

tUČKA UPRAVA - SPLIT

JADROLINIJA. BRODAR

2.5. UKLJUČIVANJE ŠunĺłnuB U AKCIJU GAŠENJA PoŽARA

Kod šumskih požara i požara otvorenih prostora ili po prosudbi nadležnog zapovjednika u akciju
gašenja uključuju se Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma - Split interventnom grupom za izradl prosjeka.

2.6. NAČIN PoZIvANJA I UKLJUČrvłľJł DIsTRIBUTERA ELEKTRIČNE ENERGIJE U
AKCIJU GAŠENJA PoŽARA

NAZIV odgovoľna osoba Mobitel Telefon

Lučka kapetanija Split dežurstvo 098 Ż65-76l 362-436

BORIS MATOSEVIC 098 265-761 362-436

Lučka ispostava Makarska Joško Kalajdžić 0l9 Ż023358 6rr-977

NAZIV Odgovorna osoba Telefon

SPLIT deŽurstvo 338-Ż6Ż

TRAJEKTNA LUKA deŽurstvo 340-940

NAZIV Odgovoľna osoba Telefon

koordinator ANTE MRVICA 098 299-140 l (021) 338-Ż90

Hrvatske šume d.o.o.
Upľava šuma - Split Odgovorna osoba Funkcija Telefon

UPRAVA Šuuł SPLIT IVAN MELVAN Voditelj Uprave
šuma - Split (02r) 482-744

ZATA DRAGICA Odjel ekologije 098 445-5Ż0

NERA MARKoVIĆ Odjel ekologije 098 445-343

SANJA ALEBIĆ Odjel ekologije 098 445-4Ż6
ŠUMARIJA MAKARSKA BoRo ŠaslĆ Upravitelj 098 445-665

IVANAC Revernik

Telefon
NAZIV Odgovoľna osoba Funkcija

posao kuća mobitel
DEŽURNI 611-866

MAKARSKA
Miľo Radić direktor 611-866

6IŻ-130
098 37l-I84Ż
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2.4.4. Y atrogasne postľojbe opeľativnog podľučja Makarska

Tablica 7: Vatrogasne postrojbe operativnog područja Makarska

2.4.5. Policijska postaja Makarska

Policijska postaja Telefon

Makarska 307 738
30'7 739

2.4.6. |JsJanova hitne medicinske pomoći

U slučajevima kada pri obavljanju Vatrogasnih intervencija ima povrijeđenih gasitelja ili drugih osoba

ili se uslijád velikog pož'an očekuju povrede, nadležni zapovjednik Vatrogasne intervencije zahtijeva

uključivanje ekipe za prvu medicinsku pomoć.-nnpu 
prve medicinske pomoći osiguravaju zdravstvene ustanove ovisno o mjestu nastanka događaja.

Ekipu sačinjava:

- liječnik
- medicinski tehničaľ
- sanitetsko vozilo sa vozačem

DVD FUNKCIJA
IME I

PREZIME
TELEFON POZIVNI

ZNAK

RADIO VEZA

DVD STAN MOBITET s SD

BRELA Zapovjednik Drażęn Medić 618-540 21728
09r 393

06ŻI

BAŠKA
VODA

Zapovjednik Mate Matijašević 620-088 21729
091 393

0631

TUČEPI Zapovjednik Nedjeljko
Mravičić

623-303 21730
091 393

064r

PODGORA Zapovjednik Stjepko Mrsić 6Ż5-603 2ĺ73l
09r 393

065 1

GRADAC Zapovjednik Ivica Visković 697 -DrL 21732
09r 393

0661

PROMAJNA Zapovjednik Miĺo Radojković 091 930
067r

DRVENIK Zapovjednik 091 930
0681

ZAPOVJEDNIK
OPERATIVNOG
PoDRUČJA

Mladen Batinić 615-993 2Í726
091 393

0601

Ustanova hitne medicinske ocl
TelefonR. bľ. Jedinica hitne medicinske pomoći (JHMP)
613-494
612-6Ż0MakarskaI



2.g. SLUČAJEVI KADA sE o NASTALOM PoŽARU OBAVJEŠTAVAJU
GRADSKI CELNICI

- obavješćivanje i upoznavanje gradskih i općinskih čelnika obavit će se u slučajevima kada nastane
požar većih razmjera na objektu (stambeni, industrijski i drugi) ili kada poŽar otvoľenog prostora
(šumski požar) poprimi veće razmjere.

- obavješćivanje i upoznavanje sa situacijom obavit će zapovjednik Vatrogasne postrojbe, ili nadležni
zapovjednik koji vodi vatrogasnu intervenciju.

obavješćivanje i upoznavanje gradskih i općinskih čelnika obavlja se sljedećim ľedom za nastali
požar na podľučju:

2.10. FINANCIJSKI PLAN POTREBNIH SREDST AV AZA OSTVARENJE PLANA AKTIVNOG
UKLJUČENJÁ svIH sUBJEKATA ZAŠTITE oD PoŽARA ZA PoDRUČJE GRADA
MAKARSKEU 2007. GODINI

2'10.1. Financiranje provođenja mjera zaštite i gašenja šumskih i drugih požara redovnim vatrogasnim
Snagama osigurava se iz Proračuna Grada Makarske.

2'10.2. Preventivno operativno dežurstvo iz točke Ż.I.Ż. iŻ.I.3.Po utvrđenom rasporedu osigurava se iz
Proračuna Grada Makaĺske.

2'10.3. Pokĺiće troškova nastalih pri gašenju šumskih požarakoji su poprimili veće ruzmjere i elementame
nepogode, osigurava nositelj zaštite od požara u skladu sa Zakonom o elementamim nepogodama'
Zakonom o vatrogastvu i drugim propisima.

2'10.4. U slučaju angatkanja snaga s područja Županije i šire na području Grada Makarske, sredstva za
pokĺiće tľoškova osigurati će se iz Proračuna Grada Makaľske.
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MAKARSKA Subjekt
odgovoľna

osoba
Telefon

Mobitel
Posao Kući

Gradonačelnik
Dogradonačelnik

Siniša Srzić
Dragan Srzić

615-Ż49,6IŻ-046
615-249,612-046

615-773
6IŻ-887

098-464-400
098-438-64',7

oPERATIyNO
PODRUCJE
Grad/općina

Subjekt
Odgovoľna

osoba
Telefon

Mobitel
Posao Kući

GRAD
MAKARSKA

Gradonačelnik
Dogradonačelnik

Siniša Srzić
Dragan Sľzić

615-Ż49,6IŻ-046
615-249,612-046

615-773
612-887

098-464-400
098-438-647

R. br. oPIs TRoŠKA

2.1.2. Uspostavlja se dežurstvo jednog vatrogasnog odjeljenja (7 vatrogasaca)
u vatrogasnom domu u periodu od 15. svibnja do 15. listopada, u
vremenu od 00,00 do 24,00 Sata, te uvesti pojačano dežurstvo vozača.

4VX45=16V
16VX5M=80
80v x 6000,00

2.1.3. Šumi Vepric uspostavlja se stalna Vatrogasna patrola S vatrogasnom
cistemom i 3 vatrogasca u periodu od 15. lipnja do 30. rujna, u vremenu
od 08,00 do ŻŻ,00 sata.

3VX25=6V
6VX3M=18V
18V X 6000,00

ovisno o pľoľačunskim sľedstvima koja budu na raspolaganju Gľadu Makaľskoj
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Nadležni zapovjednik upoznaje dežumog dispečera sa zahtjevom o potrebi njegovog uključivanja u

vatrogasnu inteivenciju na način da obavi prekid dovoda ili prijenosa električne energije do objekta ili
preko lokacije na kojoj se obavlja vatrogasna intervencija'

Dežumi dispečer auzan je izvijestiti nadležnog zapovjednika o obavljenom prekidu dovoda električne

energije do objekta ili preko lokacije na kojoj se obavlja vatrogasna intervencija.

2.7. UKLJUČIvANJE PoDUZEĆA U AKCIJU GAŠBNJA PoŽARA

2.7.1. Tvrtke koje posjeduju tešku mehanizaciju

U slučaju potrebe za izradom protupožarnih prosjeka i zapreka ili izvođenja nekih tehničkih interven-

cija u akciju se uključuju pravne osobe u gospodarstvu koje imaju tešku mehanizaciju.

2.7.Ż. Komunalne tvľtke ' vodovod

U slučaju potrebe za osiguranjem povećanih količina vode u akciju gašenja se uključuje nadleŽni

vodovod putem dežurne ekipe.

2.7.3. Tvrtke koje gospodare odlagalištima otpada

2.8. oDGovoRNE osoBE ZA oPSKRBU HRANoM I PIĆEM U
AKCIJI GAŠENJA PoŽARA

opskrba gasitelja hranom i pićem osigurava se na zahtjev zapovjednika vatrogasnih postrojbi s opera-

tivno! poaľueia za vrijeme velikih vatrogasnih intervencija čije trajanje je dulje od 8 sati' ili kraće, po pro-

sudbi zapovjednika, zbog naĺočitih okolnosti pri obavljanju Vatrogasnih intervencija.

opskĺbu osigurava iěonica lokalne Samouprave, na čijem Se prostoru odvija intervencija, sama ili
pľeko poduzeća ili službe na Svom području.

Zapravovremenu opskĺbu hranom i pićem odgovorni su gradonačelnik i zamjenik gľadonačelnika.

Preuzimanje i dopremu hľane i pića obavljat će vatrogasne postrojbe na način kako to odredi zapo-

vjednik intervencije u dogovoru s odgovornom osobom Grada.

oPERATIvNo PoDRUČJE
gľad / općina Subjekt Vozila i mehanizacija Telefon/mobitel

lŕ
(n
ŕ
11

FĺŻ

GRAD MAKARSKA

"Georad" d.o.o Kamioni
Katapileri
Dizalica

610-s80
678-884

Tonći Kurilj - direktoľ 098-42Ż-1Il

NAZIV Odgovorna osoba Funkcija
Telefon

posao kuća mobitel

voDovoD

DEŽURNI 611-866

Ivo Andrijašević direktor 6l6-oŻ2
616-001

o98 37I-Ż57

Deponij Subjekt odgovoľna osoba
Telefon

Mobitel
Posao Kući

Baliĺka Makarski
komunalac

Petaľ Barišić
Marić

direktor

6IŻ-Ż66 6r0-419 o99-ŻI9-1200
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7. Po primitku poziva članovi Zapovjedništva zaštite i spašavanja trebaju se žurno odazvatí na zbomo
mjesto.

8. Zbomo mjesto, i mjesto rada Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Makarske su prostorije
zgrade Grada Makaľske.

9. Pričuvno zborno mjesto radaZapovjedništva su prostorije Dobrovoljnog vatrogasnog društva Grada
Makarske.

PRIVITAK PLANA POZIVANJA I AKTIVIRANJA

1. Podsjetnik za izvršitelja Plana pozivanja i aktiviranja Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada
Makarske.

2' Pregledni popis članova Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Makarske.

3. Telefonski imenik na mjestu radaZapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Makarske'

4. Telefonski imenik Żc ĺlz.

PoDSJETNIK Z^IZVRŠITELJA PLANA POZIVANJA I AKTIVIRANJA
ZAPoVJEDNIŠTVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA MAKARSKE

VRIJEME
M+0 ZADACA POSTUPAK IzvRŠITELJ NAPOMENA

0,15 Izradanaloga o
pozlvanJu
Zapovjedništva

Uzeti plan, pozvati
kurira, uputiti pozive,
obavijestiti
zapovjednika

Krešimiľ Glibota,
stručni suradnik
GM

0,20 Dostaviti nalog o
pozlvanJu

Nalog dostaviti
članovima
zapovjedništva

Robert Tomas,
Ivica Prgomet,
teklići GM

0,Ż5 Pripremiti radni
prostor zarad
Zapovjedništva

Soba br. 26. Grada
Makarske, Prostor
DVD-a (pľičuvno
mjesto)

Krešimiľ Glibota,
stručni suľadnik
GM

Pripremiti stol,
stolice, radni
materijal za prihvat
članova

0,30 Prihvat članova
Zapovjedništva

Zapovjednik uzima
Plan i analiziľa
situaciju

Zapovjednik

Upoznavanje sa
situacijom

Adekvatno reagirati
s obzirom na
prijetnju

Zapovjednik

0,45 Izdati zapovijedi za
djelovanje

Zapovjednik izdaje
zapovijedza
djelovanje

Zapovjednik

I
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3. ZAVRŠNE oDREDBE

3.1. U slučaju da šumski požar poprimi razmjere

elementarne nepogode, Poglavarstvo Grada

Makarske narediti će poduzimanje i drugih

neophodnih mjera koje nisu utvrđene ovim
Planom, a po pľijedlogu zapovjednika.

3.2. sredstva za financiranje operativnog dežur-

stva po Programu aktivnosti vlade RepublĹ
ke Hrvatske za 200':- ' godinu, a za točke

Ż.I.2.i2.1.3. osiguratiće se dodatno izpro-
računa Grada Makarske za2007 . godinu.

3.3. Svi nositelji obveza iz ovog Plana dužni su

svoje obveze izvršiti do 1. lipnja, i o tome

izvijestiti Poglavarstvo Gľada Makarske.

3.4. ovisno o hidrometeorološkim prilikama, od-

nosno stupnju opasnosti od šumskih poźara,

pojedine odredbe iz ovog Plana mogu se

mijenjati o čemu će odlučivati Poglavaĺsfuo

Grada, a na pľijedlog zapovjedništva DVD-a.

Klasa: 0Ż1 -0I l07 -0l lŻ668
Makarska, 4. svibnja 2007. g.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

Siniša Srzić, dip. ing., v.ľ.

=:--
Na temelju članka 11. Pravilnika o pozivanju,

mobilizaciji i aktiviĺanju opeľativnih snaga zaštite i
spašavanja (''Narodne novine'', br. Ż5106) i temeljem

članka 19. Poslovnika o radu Gľadskog poglavaľstva

Gľada Makarske (''Glasnik Grada Makaĺske'', br.

7/06), Gradsko poglavarstvo Grada Makarske na 56.

sjednici održanoj 4. svibnja 2007. godine, donijelo je

PLAN POZIVANJA I AKTIVIRANJA
ZAPoVJEDNIŠTVA ZAŠTITE I

SPAŠAVANJA GRADA MAKARSKE

Nositelj izrade
Plana pozivanja
i aktiviľanja: Gradonačelnik Gľada Makarske

Izvršitelj
Plana: Gľadonačelnik Grada Makarske

Usvajanje Plana
pozivanja i aktiviranja

Klasa: 021 -01 106 -0 I I I 462 12

Makarska, 4. svibnja 2007. g.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

Siniša Sľzić, dip. ing., v.ľ.

PRoGLAŠAVANJE STANJA NEPoSREDNE
PRIJETNJE, vEĆE NESREĆE I

KATASTROFE

Neposrednu pľijetnju, katastrofu i veću nesreĆu

na području Grada Makarske proglašava gradona-

čelnik Grada Makarske po svojoj diskĺecionoj proc-

jeni ili na prijedlog pročelnika Područnog ureda za

zaštitu i spašavanje DUZS.

ZAD^ĆE ZAPoVJEDNIŠTVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA GRADA MAKARSKE

Zapovjedništvo zaštite i spašavanja upravlja i
usklađuje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih

ljudskih i materijalnih resursa grada u slučaju ne-

posredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem
spľječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica

katastrofe i veće nesreće.

POZIVANJE I AKTIVIRANJE
ZAPoVJEDNIŠTVA ZAŠTITE I

SPAŠAVANJA GRADA MAKARSKE

I. Organizacijom pozivanja potrebno je osigu-

rati dostavljanje poziva članovima Zapovje-

dništva zaštite i spašavanje, najkasnije u vre-

menuodM+0,30-1,00.

2. U slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i
veće nesreće na području Grada Makarske,

Zapovjedništvo zaštite i spašavanja Grada

Makarske poziva se i aktivira na temelju Na-

loga gradonačelnika Grada Makarske.

3' Nalog za pozivanje i aktiviĺanje Zapovjed-

ništva zaštite i spašavanja Grada Makarske,

gradonačelnik Grada Makarske dostavlja u

pisanom obliku, (faxom) Żc ĺlz.
4. ŻC I 12 poziv ačlanove Zapovjedniš tv a zaśti-

te i spašavanja Grada Makarske putem mo-

bilne ili fiksne telefonske veze.

5. Gradonačelnik Grada Makarske može u
slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i ve_

će nesreće neposredno pozivati č]anove

Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada

Makarske putem mobilne ili fiksne tele-

fonske veze.

6' o izvršenom pozivanju Zapovjedništva zaš-

tite i spašavanja, gradonačelnik Grada Ma-
kaľske sastavlja izvješće, te ga dostav|jaŻC
1I2. Zaprimljeno izvješće Żc 112 dostavlja
Županu Splitsko-dalmatinske županije.

GLASNIK Ponędieljak, 2. aŻo0'7



Na temelju članka 11. Pravilnika o pozivanju,
mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i
spašavanja (''Narodne novine'', br. 25106) i teme-
ljem članka 19. Poslovnika o radu Gradskog
poglavarstva Grada Makarske ("Glasnik Grada
Makarske", br. 7 106), Gradsko poglavarstvo Grada
Makaľske na 2. sjednici održanoj 15. lipnja 2007.
godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
PLANA POZIVANJA I AKTIVIRANJA

ZAPoVJEDNIŠTVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA GRADA MAKARSKE

Broj 5 - Strana 5l

Radića 7, (te|. posao 615-249, fax' 612-046, tel.
kući 616-094, mob. 0981490-609), i dogradonačel-
nik dozapovjednik Ivan Ivanda, prof', Gračke skale
3, (tel. posao 615-Ż49, fax. 612-046, tel. kući 610-
48Ż, mob. 098 l47 5 -640).

II.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom
donošenja i objavit će se u ''Glasniku Grada
Makarske".

Klasa: 0ŻI -0I l07 -0u I 462 13

Makarska, 15. lipnja 2007. g.

PREDSJEDNIK
POGLAVARSTVA:

Maľko ožić Bebek, dr. med., v.ľ.

Na temelju članka 3. stavka 5. Zakona o zaštiti
od poŽara i Zakona o vatrogastvu (''Narodne
novine", br. 58/93), Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (''Narodne novine'', br. 34l9I), Plana i
Procjene zaštite od požara Grada Makarske
("Glasnik Grada Makarske", br.7l04), te Programa
aktivnosti vlade Republike Hrvatske u provedbi
posebnih mjera zaštite od požaľa od interesa za
Republiku Hrvatsku łl2007. godini, donesenog 21.
prosinca 2006. godine, Gradsko poglavarstvo
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TELEFoNSKI IMENIK PoDRUČľoc UREDA Z^ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Područni uľed za zaštitu i spašavanje Split, Moliških Hrvata 1

I.

U Planu pozivanja i aktiviranja Zapovjedništva
zaštite i spašavanja Grada Makarske koji je usvojen
na 56. sjednici Gľadskog poglavarstva Grada
Makaľske od 4. svibnja 2OO7. godine, daju se
sljedeće izmjene i dopune:

U privitku Plana pozivanja i aktiviľanja,
točka 2. Pregledni popis člano v a Zapov jedništva
zaštite i spašavanja umjesto odgovomih osoba,
8radonačelnika zapovjednika Siniše Srzića, dipl.
lnB. i dogradonačelnika dozapovjednika Dragana
sľzića, dipl. ing. aľh., imenuje se gradonačelnik
zapovjednik Marko oŽić Bebek, dr. med., Stjepana

210-777 . Ż60-257 ,2II-9ŻITelefon

091 I I 12 1 I 14, 0981510 33 1Mobitel

Ż60-Ż58Fax

.skoric@duzs.hĺE-mail

SlavkoNAčELNIK oDJELA
Ż10-777,2II-9Ż1Telefon

09rlrtzt 058, 098/950 6888Mobitel

Ż60-Ż58Fax

slavko.djapic@duzs.hrE-mail

Neven LjubičićNAČELNIl<žlc llz
353-780, 460-738Telefon

09IlIIŻI o59Mobitel

463-945Fax

split112@duzs.hrE-mail
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PREGLEDNI PoPIs Člłľovł ZAPovJEDNIŠTvA ZAŠTITE I SPAŠAvANJA
GRADA MAKARSKE

TELEFoNsKI IMENIK NA MJEsTU RADA ZAPovJEDNIŠTvA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA GRADA MAKARSKE

TELEFoNSKI IMENIK ŽUPANIJSKoG CENTRA 112

Ime i
pľezime Funkcija

Adľesa
stana Faks

Telefon na
ľadnom
mjestu

Telefon
stana Mobitel

sINIŠA
sRZIĆ

Gradonačel.
Zapovjednik

Kĺalja P.
Kľešimiľa IV. 33

6rs-046 615-249 615-773 0981464 400

DRAqAN
SRZIC

Dogradonač.
Dozapovjed.

Alberta
Fortisa 1

6r5-046 615-249 6|Ż-887 0981438 647

DRAŽBN
GLAVINA

Član Potok 23 615-993 615-405 6rr-494 09Il34I5I0Ż

SLAVFO
ĐAPIC

Čtan Fra Filipa
Grabovca IŻ7 ,
Sinj

Ż60-Ż58 2II-9ŻI
Ż10-777

8ŻI-804 091/112 1058

PETAR
BARIŠIĆ

Član Akčićev
prolaz SŻl3

6IŻ-0Ż6 6rr-9'74 6r0-419 0991219 1200

sINIŠĄ
SRZIC,
Zingin

Član Ante
Staĺčevića 67

612-O46 6II-2ŻŻ 6IŻ-68Ż 098l438-Ż76

ToNČJ
LALIC

Član Botterijev
prolaz S3/3

6IŻ-00Ż 612-00Ż 617-088 098126s 679

KREŠIMIR
GLIBOTA

Tajnik
Zapovje-
dništva

Gradišćanskih
Hrvata 8

6IŻ-046 6II-ŻŻŻ 690-743 098/501 159

MJESTO RADA TELEFON MOBITEL FAKS E.MAIL

GRAD
MAKARSKA

(Zbomo mjesto)

6II-22Ż
615-066
6r5-773

612-046 grad-makaĺska@net.hr
gm-drustvene@net.hĺ

GRAD
MAKARSKA

(Pričuvno zbomo
mjesto)

93
615-045

09Il34I5I0Ż 615-993

DEŽURNA SLUŽBA Župłl.ĺIJsKI CENTAR 112

Radno vrijeme 00,00 - 24,00

Žumi broj II2

Telefon 460-737,460-866

Fax 463-945,461-055

E-mail adresa splitl 12@duzs.hr

Kontakt osoba Voditelj smjene, službujući



Sve troškovevezanę uz zaključenje kupoproda-

ie snosi kuPac'

Prodaja se odvija po načelu viđeno-kupljeno, što

isključuje naknadne prigovore.

Članak 7.

Mjesto, vrijeme i uvjeti javne prodaje objaviti će

se putem oglasa u tisku kao i na oglasnoj tabli
poglavarstva Grada Makarske.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od

dana objave u "Glasniku Grada Makarske".

Klasa: 02 l -0 I 106-0I l3Ż0l lŻ
Makaĺska, 21' lipnja 2007. g.

GRADoNAČpLNIK:
Maľko ožić Bebek, dr. med., v.r.

Na temelju članka 3.,4. i 5. odluke o davanju u
zakup privľemenih objekata te javnih površina i
dijelova neizgradenog gradevinskog zemljišta
("Glasnik Grada Makarske", br. 2104. i 4104.),

Gradsko poglavarstvo Grada Makarske na 2. sjed-
nici održanoj 15. lipnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Plana ľasporeda i namjene

koľištenja javnih povľšina

Članak 1.

U Planu rasporeda i namjene korištenja javnih
površina klasa: 02I-01107-0IlŻ57Ż u točki c)
Trgovačka djelatnost - pokľetni štandovi za prodaju
dodaje se:

- lokacija na šetalištu dr. Franje Tuđmana (kod
javnog WC-a)

- lokacija na prolazu između hotela ''Park'' i
hotela "Meteor".

U Planu rasporeda i namjene korištenja javnih
površina klasa: 021-0IlO7 -OIlŻ572 u točki d) usluž-
na djelatnost - zabav no -rekĺeacij ski sadrŽaj i dodaje
se:

- lokacija na šetalištu dr. Franje Tuđmana (kod
javnog WC-a).

Članak 2.

. Detaljan ľaspored pojedinačnih lokacija donijeti
ce Odiel za stambeno-komunalno gospodarstvo.

Članak 3.

^, .ova odluka stupa na snagu danom donošenja i
uo1avit će se u ''Glasniku Grada Makarske''.
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Klasa: o21-0I l07 -oI 1257 2lŻ
Makarska, 15. lipnja 2007. g.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:
Maľko oŽić Bebek, dľ. med., v.ľ.

Na temelju članka 19. Poslovnika o radu
Gradskog poglavarstva Grada Makarske ("Glasnik
Grada Makarske'', br. 7 12006.), Gradsko poglavaľ-
stvo Makarske na 3. sjednici održanoj dana 21. lip-
nja2007. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju Povjeľenstva za pľovođenje javne

pľodaje za predmete oduzete u pľovođenju
ovlasti komunalnog redarstva

I.

Sukladno Pravilniku o provođenju javne proda_
je za predmete oduzete u provođenju ovlasti komu-
nalnog redarstva (''Glasnik Grada Makarske''' bľ.
5lŻ007.) za provođenje postupka javne prodaje za
predmete oduzete u provođenju ovlasti komunalnog
redarstva, a u svrhu održavanja komunalnog reda u
Gradu Makarskoj, imenuje se Povjerenstvo za pro-
vođenje javne prodaje za pľedmete oduzete u pro-
vođenju ovlasti komunalnog redarstva u SaStaVu:

1. Ante Roso, za predsjednika
2. Hrvoje Pejić,, za člaľ'a
3. Nikša Lovreta, za člana

1. Mladen Milunović, zamjenik predsjednika
Ż. Ivna Ribarević, zamjenik člana
3. Angela Kuran, zamjenik člana.

II.

Povjerenstvo provodi postupak javne prodaje i
procjenjuje vrijednost predmeta prodaje.

n.
ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od

dana objave u "Glasniku Grada Makarske".

Klasa: 021 -0 I 107 -0 I 13201
Makarska, 21. lipnja 2007. g.

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

Na temelju članka 19. Poslovnika o radu
Gradskog poglavarstva Grada Makarske ("Glasnik
Grada Makaĺske'', br. 7106), Gradsko poglavarstvo
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Grada Makarske na 2. sjednici održanoj 15. lipnja
2007. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PLANA AKTIVNOG
UKLJUČENJA svIH SUBJEKATA ZAŠTITE

oD PoŽAR 
^ 

ZA PoDRUČJE GRADA
MAKARSKE U 2007. GODINU

I.

U Planu aktivnog uključenja svih subjekata

zaštite od požara za područje Gľada Makarske u

ŻOO7. godini koji je usvojen na 56. sjednici
Gradskog poglavarstva Grada Makarske od 4. svib-
nja2007 . godine, daju se sljedeće izmjene i dopune:

U točkama 2.8.i2.9.umjesto odgovornih osoba,

gradonačelnika Siniše Sľzića, dipl. ing. i
dogradonačelnika Dragana Srzića, dipl. ing. arh',

imenuju se gradonačelnik Marko oźić Bebek, dľ.

med. (tel. posao 615-249, fax. 6IŻ-046, tel. kući
616-094, mob. 098/490-609), i dogradonačelnik
Ivan Ivanda, prof. (tel. posao 615-Ż49, fax. 612-

046, tel. kući 610-482, mob. 0981475-640).

II.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom

donošenja i objavit ćę se u ''Glasniku Grada
Makarske".

Klasa: 0ŻI -oI l07 -oI lŻ668 lŻ
Makarska, 15. lipnja 2007. g.

PREDSJEDNIK
POGLAVARSTVA:

Maľko ožić Bebek, dľ. med., v.ľ.

Na temelju članka 19. Poslovnika o radu
Gradskog poglavarstva Gľada Makarske
("Glasnik", br. 712006.), Poglavarstvo Grada
Makarske na 3. sjednici održanoj dana 21. lipnja
2007. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o pľovođenju javne prodaje za predmete

oduzete u provođenju ovlasti
Komunalnog redarstva

Članak 1.

ovim Pravilnikom reguliľa se postupak i način
provođenje javne prodaje za predmete oduzete u

provođenju ovlasti komunalnog redarstva, a u svrhu

održavanja komunalnog reda u Gradu Makarskoj.
Predmeti javne prodaje evidentiĺani su Zapis-

nički od strane Komunalnog redarstva i nalaze se u

skladištu komunalnog redarstva.

Članak 2.

Postupak javne prodaj e za oduzete predmete

provest će se pod uvjetom da:

- se po prethodnom pozivu vlasnici oduzete

imovine nisu odazvali na preuzimanje istih,
- su se odazvali pozivu, ali nisu podmirili tro-

škove skladištenja i uklanjanja u ostavljenom
roku,

- nisu priložili dokaz da su im predmeti oduzeti.

Za prelzimanje robe iz skladišta komunalnog
redarstva trebaju se kumulativno ispuniti sljedeći
uvjeti:

- da se podmiĺe troškovi skladištenja i uklanjanja,

- te da se predoči dokaz o oduzetim predmetima
(zapisnik komunalnog ľedarstva i dr.).

Članak 3.

Način pozivanja osoba od kojih su predmeti

oduzeti može biti neposredan ili preko oglasne table

Poglavarstva Grada Makarske.

Članak 4.

Povjerenstvo za provedbu javne prodaje proc-
jenjuje vrijednost predmeta prodaje i provodi javnu
prodaju.

Javna prodaj amoźe se obaviti javnim licitiĺanjem
ili licitiľanjem putem zatvorenih pisanih ponuda.

Na prvoj javnoj pľodaji predmeti se prodaju po

najvišoj ponuđenoj cijeni, koja ne smije biti niža od

polovice vľijednosti utvrđene procjenom.

Ako se na prvoj javnoj prodaji ne postigne polo-

vina procijenjene vrijednosti, odľeđuje se druga
javna prodaja i na toj se javnoj prodaji stvari mogu
prodati bez obzira na visinu postignute cijene.

Čla.'oue Povjerenstva imenuje Poglavarstvo
Gľada Makarske' 

Članak 5.

Pravo sudjelovanja na javnoj pľodaji imaju sve

pravne i fizičke osobe u skladu s važećim propisima.

Predsjednik Povjerenstva, članovi Povjerenstva,

članovi predstavničkog i izvršnog tijela i drugih

tijela Grada Makarske, zaposlenici Grada Makar-
ske, te članovi njihovih obitelji ne mogu sudjelovati
u javnoj prodaji.

Članak 6.

Uvjeti prodaje:

Kupoprodajni ugovor će se zaključiti s kupcem
koji je ponudio najveću ponudenu cijenu.

Kupac je dužan izvršiti plaćanje u roku 3 dana

od dana zaključenja javne prodaje.
Ako kupac u roku ne izvrši plaćanje smatra se da

je odustao od kupnje.
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I.

Razrješuju se članovi Komisije za provodenje

nalečaja za davanje u zakup poslovnih prostora u

vlasništvu Grada Makarske i to:

l. Dragan Sľzić, predsjednik

2. AnaŠunde, član

3' Čedo Crljen, član

1. Silvio Premeru, zamjenik predsjednika

Ż. Żeljko Fistanić, zamjenik člana

3. Nives Batinić, zamjenik člana

il.

Imenuju se članovi Komisije za pľovođenje

natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u

vlasništvu Grada Makarske i to:

1. Mladen Milunović, predsjednik
Ż. Ivan Pavlinović, član
3' Hrvoje Pejić, član

l. Žnliuo Kovačić, za zarnjenka predsjednika

2. Stipan Stanić, za zamjenika člana
3. Ivna Ribarević, zamjenik člana.

III.

ovo Rješenje Stupa na Snagu osmog dana od
dana objave u "Glasniku Grada Makarske".

Klasa: 0ŻI -0I l07 -0I 13Ż05
Makarska, 21. lipnja 2007. g.

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

Na temelju članka 19. Poslovnika o radu
Gradskog poglavarstva Grada Makarske ("Glasnik
Gľada Makarske'', br' 7lŻ006), Gradsko poglavaĺst-
vo Grada Makaľske na 3. sjednici održanoj danaŻI.
lipnja 2007. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju Komisije za

odľeđivanje namjene poslovnih pľostora u
vlasništvu Gľada Makaľske

I.

Razrješuju se članovi Komisije za određivanje
namjene poslovnih prostora u vlasništvu Grada
Makarske i ro:

l. Siniša Srzić, predsjednik
2. Radovan lvičević, član' 3. Ivo Mravičić, član
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l. Paško Bolanča, zamjenik predsjednika
Ż. TonćiLa|ić, zamjenik člana
3. Dušanka Grljušić, zamjenik člana

il.
Imenuju se članovi Komisije za oređivanje nam-

jene poslovnih prostora u vlasništvu Grada
Makaľske i to:

1. Stipan Stanić, predsjednik
2. Mladen Milunović, član
3. Nikša Čepo, član

l. Tihomir Selak, za zamjenika predsjednika
Ż. Ivo Raos, za zamjenika člana
3. Ana Vukušić, zamjenik člana

m.
ovo Rješenje Stupa na snagu osmog dana od

dana objave u ''Glasniku Grada Makaĺske''.

Klasa: 0ŻI -0 I l07 -o U3203
Makarska, 2I.lipnjaŻ0D7 . g.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA :

Maľko ožić Bebek, dr. med., v.ľ.

Na temelju članka 19. Poslovnika o radu
Gradskog poglavarstva Grada Makarske ("Glasnik
Grada Makarske", br . 7 12006), Gradsko po glavarst-
vo Grada Makarske na 3. sjednici odrŽanoj danaZt.
lipnja 2007. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o ľazrješenju i imenovanju odbora za pľomet

I.

Razrješuju se članovi odbora Za promet i to

1. Tonći Bilić, predsjednik
2. Draźen Grljušić, član
3. Ante Pejić, član
4. Velibor Erceg, član
5. Tonći Lalić, član
6. Vlado Lukač, član
7. Ivo Vuković, član
8. Tonći Radalj, član
9. Miroslav Dudaš, član

il.
Imenuju se članovi odbora za promet i to:

l. Żaĺko Klapiľić, za predsjednika
2. Ante Vekić, za člana
3. Ante Pejić,, za člana
4. Velibor Erceg, za člana
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Grada Makarske na 3. sjednici održanoj dana Ż|
lipnja 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUCAK
o davanju suglasnosti trgovačkom dľuštvu

HVIMAK-MAKARSKA d.o.o. za pľemještanje
nepľopisno paľkiranih vozila

Članak 1.

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

za premještanje nepropisno parkiranih vozila.

Članak 2.

Ova suglasnost daje se zarazdoblje od 15. lipnja
do 15. listopada 2007. godine.

Čnnat:.
ovaj Zaključak stupa na Snagu danom dono-

šenja, a objavit će se u ''Glasniku Grada Makarske''.

Klasa: 02I -0I l07 -0I 13Ż07
Makarska, 21. lipnja Ż007. g.

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

Na temelju članka 19. Poslovnika o radu
Gradskog poglavarstva Grada Makarske ("Glasnik
Grada Makarske", br. 7 12006), Gradsko poglavarst-
vo Grada Makarske na 3. sjednici održanoj danaZt.
lipnja 2007. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o razľješenju i imenovanju Komisije

za dodjelu grobnica

I.

Razrješuju se članovi Komisije za dodjelu grob-
nica i to:

1. Dragan Srzić,
Ż' Petar Barišić Maľić,
3. Joško Pivac.

il.
Imenuju se članovi Komisije za dodjelu grobni-

ca i to:

1. Ivan Ivanda,
2. Mladen Milunović,
3. Juraj Rajčević.

m.
ovo Rješenje Stupa na snagu osmog dana od

dana objave u "Glasniku Grada Makarske".

Klasa: 0ŻI -0 I l07 -0l l 320Ż
Makarska, 21. lipnja Ż007. g.

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

Na temelju članka 19. Poslovnika o radu
Gradskog poglavaľstva Grada Makarske (''Glasnik
Grada Makarske'', br' 7lŻ006), Gradsko poglavarst-
vo Grada Makarske na 3. sjednici održanoj danaZl
lipnja 2007. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o ľazľješenju i imenovanju člana Povjerenstva

za pomorsko dobľo Splitsko-dalmatinske
županije za Gľad Makarsku

I.

Razrješuje se član Povjerenstva za pomorsko
dobro Splitsko-dalmatinske županije za Grad
Makarsku i to:

1. Dragan Srzić, dipl. ing. arh.

II.

Imenuje se član Povjerenstva za pomorsko
dobro Splitsko-dalmatinske županije za Grad
Makarsku i to:

1. Ante Roso.

m.

ova Rješenje Stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Glasniku Grada Makarske".

Klasa: 0ŻI -0I l07 -0I 13204
Makarska, 21. lipnja Ż007 ' g.

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

Na temelju članka 19. Poslovnika o radu
Gradskog poglavaľstva Grada Makarske (''Glasnik
Grada Makarske'', br. 7 lŻ006), Gradsko poglavaĺst-
vo Grada Makarske na 3. sjednici održanoj dana2l.
lipnjaŻ0o7. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o ľazrješenju i imenovanju Komisije za

pľovođenje natječaja za davanje u
zakup poslovnih prostoľa u
vlasništvu Gľada Makaľske
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5. Zoran Marević, zač|ana
6. Milivoj Kujundžić, za člana
7. Ante Novak, za člana
8. Tonći Radalj, za člana
9. Żeljko Bagarić, začlana.

ilI.
Zadaća odbora za promet je da na području Grada

Makarske predlaže Gradskom poglavarsrvu uređenje
prometa, parkinga, regulaciju prometa, prometno
tehničke elemente na javno prometnim površinama,
te suraduje sa Policijskom postajom Makarska.

IV.

ovo Rješenje Stupa na Snagu osmog dana od
dana objave u "Glasniku Grada Makarske".

Klasa: 0ŻI -0U07 -0I 13200
Makarska, Ż1. lipnja Ż007. g.

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

Na temelju članka 19. Poslovnika o radu
Gradskog poglavarstva Grada Makarske ("Glasnik
Grada Makarske", br. 7106), Gradsko poglavarstvo
Grada Makarske na 3. sjednici održanoj 21. lipnja
2007. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o razľješenju članova Socijalnog vijeća

Gľada Makarske

I.

Razrješuju se članovi Socijalnog vijeća Grada
Makarske:

1. Lenjin Puharić, predsjednik
2.Llka Roso, član
3. Ante Nemčić, član
4. Iva Širić, član
5. Miranda Mastelić, član
6. Matko Pavlinović, član
7. Miljenko Ivanković, član
8. Alma Bezinović, član
9' ZlaÍica Rica, član

10. Jelenka Medoš, član
1 1. olivija Prodan Ravlić, član
lŻ. Ljiljana Roso, član
13. Lovre Raffanelli, član.

il.
ovo Rješenje Stupa na Snagu danom donošenja i

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

Klasa: 021-01 107 -01 l3l7 I

Makarska, 21. lipnja 2007. g.

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

Na temelju članka 19. Poslovnika o radu
Gradskog poglavarstva Grada Makarske ("Glasnik
Grada Makarske", br. 7106), Gradsko poglavarstvo
Grada Makarske na 3. sjednici odrŽanoj 21. lipnja
2007. godine, donijelo je

RJESENJE
o imenovanju članova Socijalnog vijeća

Gľada Makaľske

I.

U Socijalno vijeće Grada Makarske imenuju se

1. Luka Roso, predsjednik
2. Miranda Mastelić, član
3. Miljenko lvanković, član
4. Ante Vekić, član
5. Ivan Pavlinović, član
6. Stipe Kotaľac, član
7. Marija Glavaš, član
8. Anita Pervan, član
9. Silva Turina, član

10. Verica Raos, član
11. Jela Pehar, član
12. Branka Galić, član
13. Mišo Pavlinović, član.

il.
Zadaća Socijalnog vijeća Grada Makarske je da

ispituje osnovanost zahtjeva, utvrđuje visinu i oblik
pomoći te utvrđuje kriterije za dodjelu pomoći pre-
ma socijalnim uvjetima, uvjetima prihoda i posebn-
im uvjetima.

III.

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

Klasa: 02I-0I l07 -0I 13l7Ż
Makarska, ŻI. |ipnja 2007. g.

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

Na temelju članka 19. Poslovnika o ľadu Grad-
skog poglavarstva Grada Makarske ("Glasnik

GLASNIK Ponedjeljak, 2. srpnja 2007

Gĺ ada Makarske'', br. 7 l 06), Gradsko po glavarstvo

Grada Makarske na 3. sjednici održanoj 21. lipnja

Ż0O7. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova Komisije

za upis djece u vľtiće i jaslice

Članak 1.

Razrješuju se članovi Komisije za upis djece u

vĺić,e ijaslice i to:

l. Vedran Buble, član
2. AnaŠunde, član
3. Jadranka Puharić, član.

Članak 2.

U Komisiju za upis djece u vrtiće i jaslice ime-
nuju se članovi:

1. Ivo Raos, član
Ż. MarĹja Lelas, član
3. Ana Vukušić, član.

Članak 3.

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

Klasa: 021-0 Il07 -0l13I7 4
Makarska, 21. lipnja Ż007. g.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:
Marko ožić Bebek, dľ. med., v.ľ.
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Članak 3.

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

Klasa: 021 -01 107 -0U317 3 13

Makarska, 21. lipnja Ż007. g.

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

Na temelju članka 19. Poslovnika o ľadu
Gradskog poglavarstva Grada Makarske ("Glasnik
Grada Makarske", br. 7106), Gradsko poglavarstvo
Grada Makarske, na 3. sjednici održanoj 2l. |ipnja
2007. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o ľazľješenju i imenovanju predstavnika Gľada
Makaľske u Povjeľenstvo za pľovedbu nabave

u osnovnoj glazbenoj školi Makaľska

Čtanat t.
U Povjerenstvo za provedbu nabave u Osnovnoj

glazbenoj školi Makarska ispľed Grada Makarske
ľazrješuje se Vedran Buble, prof.

Članak 2.

U Povjerenstvo za provedbu nabave u Osnovnoj
glazbenoj školi Makarska ispľed Grada Makarske
imenuje se Ante Roso, dipl. oec., kao predstavnik
osnivača.

Čunat< g.

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

Klasa: 0ŻI -0U07 -0 u3 I7 3

Makarska, 21. lipnja Żo07. g.

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

Na temelju članka 19. Poslovnika o radu Grad-
skog poglavarstva Grada Makarske ("Glasnik
Grada Makarske", br. 7 106), Gradsko poglavarstvo
Gľada Makarske, na 3. sjednici odľžanoj ŻI.lipnja
2007. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju predstavnika Gľada
Makarske u Povjeľenstvo za pľovedbu nabave

u Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića

2. srpnja2OOT GLASNIK

Na temelju članka 19. Poslovnika o radu
Gradskog poglavarstva Grada Makarske ("Glasnik
Gľada Makarske'', br. 7106), Gradsko poglavarstvo
Grada Makarske, na 3. sjednici održanoj 21. lipnja
2007. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju predstavnika Gľada
Makarske u Povjeľenstvo za pľovedbu nabave

u osnovnoj školi oca Petľa Peľice

Članak 1.

-. U Povjerenstvo za pľovedbu nabave u osnovnoj
skoli oca Petľa Perice ispred Gľada Makaľske ľazr-
ješuje se Vedran Buble, prof.

Članak 2.

". 
U Povjerenstvo za pľovedbu nabave u osnovnoj

sKoli oca Petra Perice ispred Grada Makarske
lmenuje se Ante Roso, dipl. oec., kao predstavnik
osnivača.



2. srpnja 2007 GLASNIK

s ADRŽAJ

Gradsko poglavaľstvo

1. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara

za područje Grada Makaľske u Ż007 ' godini

Ż. Plan pozivanja i aktiviranja zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Makarske .

3. Izmjene i dopune Plana pozivanja i aktiviranja
zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Makarske

4. Izmjene i dopune Plarra aktivnog uključenja svih subjekata

zaśtite od požara za područje Grada Makarske u 2007 ' godini

5. Pravilnik o provođenju javne prodaje za predmete oduzete

u provođenju ovlasti Komunalnog redarstva

6. ođluka o izmjeni i dopuni Plana raspoľeda i namjene korištenja javnih površina .

7. Rješenje o imenovanju Povjerenstvaza provođenjejavne prodaje za

predmete oduzete u provođenju ovlasti komunalnog ľedarstva

8. Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu

HVIMAK Makarska d.o.o. za premještanje nepropisno paľkiranih voz1|a

9. Rješenje o razrješenju i imenovanju Komisije za dodjelu grobnica

l0. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za

pomorsko dobro Splitsko-dalmatinske županije za Građ Makarsku

11. Rješenje o razrješenju i imenovanju Komisije za provođenje natječaja

za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske

12. Rješenje o razrješenju i imenovanju Komisije za određivanje

namjene poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske
13. Rješenje o razrješenju i imenovanju odbora Za promet

14' Rješenje o razrješenju članova Socijalnog vijeća Grada Makarske
15. Rješenje o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Makarske
16. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Komisije za upis djece u vrtiće i jaslice

17. Rješenje o razľješenju i imenovanju predstavnika Grada Makaľske u

Povjerenstvo za provedbu nabave u osnovnoj školi oca Petra Perice
18. Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Grada Makarske u

Povjerenstvo za provedbu nabave u osnovnoj glazbenoj školi Makarska .............'...

19. Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Grada Makarske u

Povjerenstvo za provedbu nabave u osnovnoj školi Stjepana Ivičevića
20. Zakljlč,ak o suglasnosti za opremanje kabineta

biologije i kemije u osnovnoj školi Stjepana Ivičevića
21. Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Grada

Makarske u tijela Turističke zajednice Grada Makarske
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Članak 1.

U PovjerensÍvo zaprovedbu nabave u osnovnoj
školi Stjepana Ivičevića ispred Grada Makaľskę

razrješuje se Vedran Buble, prof.

Članak 2.

U Povjerenstvo zaprovedbu nabave u Osnovnoj

školi Stjepana Ivičevića ispred Grada Makarske

imenuje se Ante Roso, dipl. oec., kao predstavnik

osnivača.
Članak 3.

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

Klasa: 0ŻI -0I l07 -0I l3I7 3 12

Makarska, 2I. |ípqaŻ007. g.

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

Na temelju članka 19. Poslovnika o radu

Gradskog poglavaĺstva Grada Makaľske (''Glasnik

Grada Makarske", br. 7106), Gradsko poglavarstvo

Grada Makarske, na 3. sjednici održanoj 21. lipnja
2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o suglasnosti za opremanje kabineta biologije i

kemije u Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića

I.

Daje se suglasnost za opremanje kabineta biolo-
gije i kemije u osnovnoj školi Stjepana Ivičevića
Makarska.

il.
Cilj i zadatak opremanja goľe navedenih kabine-

ta je omogućavanje učenicima što učinkovitije
održavanje predmetne nastave koje bi im omogu-

ćilo izvođenje praktične nastave.

III.

Financijska sredstva za opremanje kabineta bio-

logije i kemije su osigurana Proračunom Grada Ma-
karske zaŻffi7. godinu u iznosu od 100.000,00 kuna.

IV.

Osnovna škola Stjepana Ivičevića Makarska
duźĺaje odjelu za društvene djelatnosti dostaviti

pisano izvješće o prispjelim ponudama provedenog

postupka prikupljanja ograničenih ponuda.

v.
ovaj Zaključak stupa na Snagu danom donoše_

nja i objavit će se u ''Glasniku Grada Makarske''.

Klasa: o2I -oI lo7 -0I l I7 Żo-2

Makarska, 21. liPnja 2007. g.

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

Na temelju članka Ż9.Zakona o Turističkim za-

jednicama i promicanju hĺvatskog turizma (''N'N'''
br.3Ol94), članka 28. i33. Statuta Turističke zajed-

nice Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske",

br. 1/00), te članka 19. Poslovnika o ľadu Gradskog

poglavarstva Grada Makarske ("Glasnik Grada Ma-

karske", br.7106), Gradsko poglavarstvo na 3' sjed-

nici održanoj 21. lipnja 2007. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o ľazrješenju i imenovanju pľedstavnika Gľada

Makarske u tijela Turističke zajednice
Grada Makarske

I.

Razrješuju se članovi u Turističkom vijeću Turi-

stičke zajednice Grada Makarske:

1. Mirjana Mihaljević
2. Paško Bolanča.

II.

U Turističko vijeće Turističke zajednice Grada

Makarske imenuju se:

1. Zlatko Stanić
2. Dalibor Mlinarević.

III.

Razrješuje se član Nadzomog odbora Turističke

zajednice Grada Makarske:

1. Ante Tonči Letica.

tv.
U Nadzorni odbor Tuľističke zajednice Grada

Makarske imenuje se:

1. Ivana Pavlinović.

v.
ovo Rješenje Stupa na Snagu danom donošenja i

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

Klasa: 0ŻI-0I lo7 -0Il3I90
Makarska, 21. lipnja Ż007 ' g.

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