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Na temelju članka 20. i 84' Statuta Grada Makarske
("Glasnik Grada Makarske", broj 9107 i 19/08), te
člarrka 14. i 18. odluke o javnim pńznanjima Grada
Makarske ("Glasnik Grada Makarske", broj 5193 i
6194), Gradsko vijeće Grada Makarske na 33. sjednici
održanoj dana 14. listopada 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Nagľade Grada Makarske i

Plakete Grb Grada Makaľske za2008. godinu

Čtanak 1.

Nagľada Grada Makarske za2008' godinu dodje-
ljuje se:

1. Don Alojziju Bavčeviću, pojedinačna
Ż.156' bńgadi HV-a, kolektivna

Clanak 2.

Plaketa Grb Grada Makarske za 2008. godinu
dodjeljuje se:

1. Konzumu d.d.
Ż.Yladi Perkušiću
3. Udruzi privatnih iznajmljivača Makaĺska.

Čhnak 3.

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

Klasa: 02 1 -0 1/08-0 I I 447 5 I 12
Makarska, 14. listopada 2008. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKoG VIJEĆA:
dr. Damir Mendeš, v.ľ.

ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o osnivanju

Vĺjeća za komunalnu pľevenciju Grada Makaľske

Članak 1'

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o
osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju Grada
Makaľske, Klasa: 02l-ulŻ008-0ll7Ż6 od 1. veljače
2008. godine (''Glasnik Grada Makarske'', bľoj 2/08)'

Čunat z'

ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u ''Glasniku Grada Makarske''.

Klasa : o21 -u lŻ0o8 -0 I ľ7 Ż6 12
Makarska, 20. listopada 2008. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

Marko ožić Bebek, dľ. med.

Na temelju članka 19. Poslovnika o radu Gradskog
poglavarstva Grada Makarske ("Glasnik Grada
Makarske" br. 7lO6), Gradsko poglavarstvo Grada
Makarske na 57. sjednici održanoj dana2D.listopada
2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Vĺjeća za pľevenciju

Gľada Makarske

Čhnak 1.

ovom odlukom osniva se Vijeće za prevenciju
Grada Makaĺske, imenuju se članovi Vijeća, određuje
se cilj i načelni sadržaj programa rada te način
osiguranja osnovnih uvjeta zarad Vijeća.

Članak 2.

U Vijeće za prevenciju iz članka 1. ove odluke
rmenuJu se

Na temelju članka 19. Poslovnika o radu Gradskog
poglavarstva Grada Makarske ("Glasnik Grada
Makarske", broj 7/06), Gradsko poglavarstvo Grada
Makaĺske na 57. sjednici održanoj dana2}.listopada
2008. godine, donijelo je
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1. Marko ožić Bebek, gľadonačelnik, predsjednik

2. Ivan Ivanda, zamjenik gradonačelnika,
dopredsjednik

3. Ante Novak, zamjenik gradonačelnika, član

4. Don Pavao Banić, župnik Župe su' Marka, član

5' Don Damir Vuletić, župnik Župe Kraljica miĺa,

član
6. Stipe Žigo, predstavnik građana, član
7. ognjen Radić, v.d. pročelnik odjela za

gospodarenje prostorom, član
8. Marko Doljanin, zamjenik načelnika Policijske

postaje Makarska, član
9. Biljana Puharić, predsjednica općinskoga

državnog odvjetništva, član
10. RuŽica Tafra, predsjednica općinskog suda

u Makaĺskoj, član
11. Miľo Jukić, voditelj Državnog inspektorata

PJ Split, Ispostava Makarska, član
12.IvanNemčić, v.d' upravitelja Pogona za

obavljanje komunalnih djelatnosti, član
!3.Zdravko Šarić, v.d. voditelja Komunalnog

redaľstva, član
14. ŽE|jko Bagaľić, direktor Makarskog komunalca,

član
15. Ivo Raos, ravnatelj Centra za socijalnu skĺb

Makarska, član
16. Davor Glavina, direktor Turističke zajednice

Makarska, član
I7 . Luca Ivanda, specijalist školske medicine,

predstavnica Udruge Lanterna, čIan
18. Darko Granić, voditelj Hitne pomoći Makarska,

član
19. Drago Lulić, predsjednik Zajednice športskih

udruga Grada Makarske, član
20. Nikola Andačić, ravnatelj osnovne škole

S. Ivičevića, član
21. Milica Ujević, ravnateljica osnovne škole

oca P. Peľice, član
22. JerkoBoban, ravnatelj Srednje strukovne škole,

član
23. Slavko Gudelj, ravnatelj Srednje škole

fra Andrije Kačića Miošića, član

Čhnak 3.

Zadaće Vijeća su očuvanje i povećanje razine
sigumosti u Makarskoj, povećanje kvalitete Življenja,

te sprječavanje i uklanjanje negativnih pojavnosti u

gradu Makarskoj.

Članak 4.

Radi što učinkovitijeg oswarivanja svoga progÍama

Vijeće može osnovati posebne ľadne skupine'
Radne skupine o svome radu između sjednica

Vijeća dužne su izvijestiti Vijeće na njegovoj sljedecoj

sjednici.

Članaľ s.

Vijeće za prevenciju može samostalno proširiti
svoj sastav prema potrebama ufvrđivanja i ostvaľivanja

svog programa.

Članak 6.

Administrativne, tehničke i stručne poslove za
Vijeće za prevenciju obavljat će odjel za društvęne

djelatnosti Grada Makaľske.

Članak 7'

ova Odluka sfupa na snagu danom donošenja, a

objavit će se u službęnom ''Glasniku Grada Makar-
ske".

Klasa: 02I -ouŻo08-0 1/6 1 95

Makaĺska, 20. listopada 2008. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

Marko ožić Bebek, dľ. med.

Na temelju č|arka4Ż. Poslovnika o radu Gradskog
poglavarstva Grada Makarske ("Glasnik Grada
Makarske", broj 7 106), Gradsko poglavarstvo Grada
Makaľske na 59. sjednici održanoj dana 28. listopada

2008. godine donijelo je

zAKLJUČAK
o kriteľijima i uvjetima kreditiranja

studenata s podľučja gľada Makarske
za akademsku godinu 2008.ĺ2009.

Članak 1.

ovim Zaključkom utvrđuju se kľiteńji i uvjeti po

kojima će Grad Makarska u suradnji s poslovnom
bankom krďitiĺati sfudente s područja grada Makarske
u akademskoj godini Ż008.12009.

Č|anak2.

Grad Makaľska raspisat će natječaj Za oswarivanje
prava na kredit studenata s područja grada Makarske,
po kojem pravo sudjelovĄa imaju studenti koji su

državljani Republike Hrvatske, te imaju prebivalište
na području grada Makarske najmanje 5 godina pńje
podnošenja zahtjeva.

Članak 3.

osnovni kľiterij za stjecanje prava na kredit
ostvaruju studenti:

- koji ne primaju drugu novčanu poĘoru po osnovi
školovanja, što dokazuju izjavom ovjerenom
od strane javnog biljeŽnika;

- koji u jesenskom upisnom roku nisu upisali
posljednji semestaľ studiĺanja ili nisu apsolventi,
a redovno upisuju sve godine / semestre studija;
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- prve godine koji su sve četiÍi godine
srednjoškolskog obrazovanja završili izvrsnim
uspjehom;

- viših godina / semestara studija koji su u
prethodnoj akademskoj godini ostvarili prosjek
od najmanje 3,50.

Čunat ą.

Lista prvenstva za ostvarivanja prava na kĺedit
sastavlja se na temelju članka 3. i to na osnovu visine
prosječne ocjene u prethodnoj školskoj / akademskoj
godini.

Članat s.

Grad Makarska će prema Listi prvenstva izvršiti
odabiĺ studenata koji ispunjavaju kriterije i uvjete
natječaja, te predložiti banci sklapanje Ugovora o
kĺeditiranju studenata.

Članat o.

Broj kredita za studente odredit će Gradsko
poglavaĺsľvo Grada Makarske po okončaĺlju natječaja.

Čunat z.

Kredit se dodjeljuje za akademsku godinu
Ż008.lŻ0o9. u iznosu oď800,00 kuna mjesečno.

Članat a.

Grad Makarska će preuzeti kĺeditne obveze:
a) za studente koji u akademskoj godini

2008.12009' upišu posljednju godinu /
posljednja 2 semestra studija i studij okončanju
do kraja 2009. godine i

b) za studente koji u akademskoj godini
2009.lŻu}. upišu višu godinu studija i to:

1. plaćanje interkalarne kamatę Za Sve studente
końsnike kredita,

2. plaćanje redovne kamate ako student korisnik
kĺedita na kľaju tekuće akademske godine
ostvari prosjek ocjena od 3,50 do 3,99;

3' plaćanje polovine ukupnog iznosa kredita i
cijele redovne kamate ako student korisnik
kĺedita u tekućoj akademskoj godini ostvari
prosjek ocjena od 4,00 do 4,49;

4. otplatom ukupnog iznosa kľedita i cijele
redovne kamate ako student korisnik kĺedita
u tekućoj akademskoj godini ostvari prosjek
ocjena 4,50 i više.

Članat g.

Svi studenti korisnici kredita koji ne udovoljavaju
kriterijima iz članka 8. vraćaju kredit u cijelosti prema
uvjetima banke.

Čtanat to.

Korisnik kĺedita za kojeg je Grad Makarska pre-
uzeo dio ili cijeli iznos kľedita, po završetku studija,
a na zahtjev i po ukazanoj potrebi Grada obvezan je
raditi u svom zanimanju na području gľada Makarske
u trajanju najmanje onoliko koliko je trajalo
kreditiranje.

Članak 11.

ovaj Zaključak stupa na Snagu danom objave u
"Glasniku Grada Makarske".

Klasa: 02 1 -01/08-0 I 16309
Makarska, 28. listopada 2008. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

Maľko ožić Bebek, dr. med.

Na temelju članka 2. odluke o zakupu poslovnog
prostora ("Glasnik Grada Makarske", broj 1/05) i
članka 19. Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva
Grada Makarske (''Glasnik Grada Makaľske'', broj
7/06), Gradsko poglavarstvo Grada Makaĺske na 59.
sjednici održanoj danaŻ8' listopada 2008. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
o izmjeni i dopuni Zaključka o utvľđivanju početne

cijene zakupa - najniže visine zakupnine za
poslovni pľostoľ u vlasništvu Grada Makarske

Članak 1.

U Zaključku o utvrđivanju početne cijene zakupa
- najniŽe visine zakupnine za poslovni prostor u
vlasništvu Grada Makarske (''Glasnik Grada
Makarske'', broj 6/06) u članku 5. u tablici A visina
početne cijene mjesečnog zakupa za I m2 za zonu I
i za djelatnost iz prve skupine djelatnosti, visina
zakupnine od 151 kn po 1 m2 mijenja se i iznosi 181

kn po 1 m2.

Clanak 2.

ovaj Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o
utvrđivanju početne cijene zakupa - najnite visine
zakupnine za poslovni pľostor u vlasništvu Grada
Makarske stupa na snagu osmog dana od dana objave
u "Glasniku Grada Makarske".

Klasa: 02 I -01/08-0 I 16319
Makarska, 28. listopada 2008. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

Marko ožić Bebek, dľ. med.
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Na temelju članka 19' Poslovnika o radu Gradskog
poglavarstva Gľada Makarske (''Glasnik Grada
Makaľske'', broj 7 106), Poglavarstvo Grada Makaĺske
na 59' sjednici održanoj dana 28. listopada 2008.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o imenovanju nadzoľnog tijela za

kontľolu provedbe Ugovoľa o povjeravanju
obavljanja poslova odľžavanja objekata

i uľeđaja javne ľasvjete na podľučju
Gľada Makaľske

I.

Stručni nadzor u ime Grada Makarske kao
naručitelja radova, a po Ugovoru o povjeravanju
obavljanja poslova održavanja objekata i uređaja
javne ľasvjete na području Grada Makaľske od 28'

listopada 2008. godine, Klasa: 021-01/08-0I163II,
azarazdoblje od 1. studenog 2008. do 1. studenog
2OI2. godne vršit će Frane Šantrić, stručni referent
za nadzor nad poslovima održavanja komunalne
infrastruktuľe Grada Makarskę (u daljnjem tekstu:
nadzomo tijelo).

u.
Naručitelj radova će pismeno izvijestiti izvršitelja

radova ŽeLjkaBabića vlasnika Elektroinstalacijskog
obrta ELEKTROMAKARSKA o imenovanju
nadzornog tijela.

III.

Plaćanje radova po Ugovoru o povjeravanju
obavljanja poslova održavanja objekata i uređaja
javne rasvjete na području Grada Makarske vršit će
se nakon što nadzomo tijelo ovjeri račun izvršitelja
radova.

Iv.

ovaj Zaključak o imenovanju nadzornog tijela za
kontrolu provedbe Ugovora o povjeravaĺlju obavljanja
poslova održavanja objekata i uređajajavne rasvjete
na području Grada Makarske objavit ce se u ''Glasniku
Grada Makarske" i stupa na snagu osmog dana od
dana objave.

Klasa: 02 1 -01/08-0 l 163 I I lŻ
Makarska, 28. listopada 2008. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:

Marko ožić Bebek, dr. med.

SADRŽAJ
Gľadsko vijeće:

1. odluka o dodjeli Nagrade Grada Makarske i Plakete Gľb Grada Makarske zaŻ008. godinu 265

Gradsko poglavaľstvo:

1. odluka o stavljanju van snage odluke o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju Grada
Makarske Ż65

2. odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Makarske 265

3. Zaključ,ak o kriterijima i uvjetima kreditiĺanja studenata s područja Grada Makarske za
266

4. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o utvrđivanju početne cijene zakupa-najniže visine
zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Makarske 267

5. Zaključak o imenovanju nadzomog tljela za kontľolu provedbe Ugovoľa o povjeravanju
poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Makarske .'''.''.'' '.'.''.'.. .. ..'' 268

GLASNII(
Gľada

MAKARSI(E

IZDAVAČ: Grad Makarska - Za|zdavača odgovara urednica Lara Rakušić lvanković, dipl. iur., Makarska, obala kĺalja Tomislava 1

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


