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Telefon: 6ll-334
Telefax: 612-046

List izlazi po potrebi

Na temelju članka 23. Z,akona o drušweno potĹ
canoj starrogľadnji ('N.N;' I09l0I i 82104) i čl. 19.

Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva (''Glasniľ',
br. 7106), Gradsko poglavarstvo Grada Makarske na
27. sjednici, održanoj dana 10. siječnja 2008. godine,
donijelo je

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva

za pľovedbu progľama POS-a na
području Grada Makarske

I.

Povjerenstvo za provedbu programa POS-a na
području Grada Makarske osniva se radi obavljanja
poslova i provođenja aktivnosti u svrhu utvĺđivanja
liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa
društveno poticane stanogradnje, kao i obavljanja
drugih radnji u ĺeďizaciji toga Programa koje je po
Zakonu o PoS-u i Predugovoru s APN-om, duŽan
preuzeti Grad Makaĺska.

U svrhu utvrđivanja konačne liste reda prvens-
Íva Za kupnju stanova iz Programa PoS-a i reďi-
zaclje toga Programa do predaje stanova kupcima,
Povjerenstvo će:

1. uwrditi prijedlog Odluke o uvjetima, mjerili-
ma i postupku za određivanje reda prvenstva
za kupnju stanova iz PoS progÍama (kriteri-
je po kojima se vrši bodovanje s brojem
bodova), koju Odluku donosi Poglavarstvo,

2. provesti postupak natječaja za utvrđivanje
liste reda prvenstva za kupnju stanova iz POS
programa,

3. temeljem zaprimljenih zahtiljeva izvršiti bodo-
vanje i utvrditi prijeďog liste reda prvenstva,

4. razmotriti prigovore na utvrđeni prijedlog
liste i predložiti Poglavaľstvu na usvajanje
konačnu listu prvenstva Za kupnju stana iz
Programa POS-a koja se dostavlja APN-u
radi prodaje stanova kandidatima sa liste,

5. poduzimati potrebne radnje na ishođenju
dozvole za izgradnju infrastruktumih objeka-
tauz zgradt POS-a u Makarskoj i pratiti rea-
lizaciju izgĺadnje,

6. sudjelovati u pĺezentaciji Pľograma drušwe-
no poticane stanogradnje na području Grada
Makarske, te sudjelovati kod odabiĺa i ras-
podjele stanova kandidatima s gradske liste
reda prvenstva i primopredaje stanova kupci-
ma.

il.
Povjerenstvo za provedbu programa POS-a na

području Grada Makarske ima predsjednika i 3

člana, od kojih su 2 člana predstavnici Grada
Makarske (predsjednik i tajnik Povjerenstva, tręć,i

član je predstavnik APN-a, dok je četvrti član pred-
stavnik poslovne banke koji ima samo konzultan-
sku ulogu bez prava glasa, a kojeg će Povjerenstvo
kontaktiĺati i konzultiĺati.

m.
U Povjerenstvo Za provedbu progľama PoS-a na

području Grada Makarske imenuju se:

1. Marko ožić Bebek, dr. med' (predsjednik
povjerenstva), predstavnik Grada Makaĺske

Ż. Tea Botica, dipl. iur. (tajnik povjerensľva),
predstavnik Grada Makaĺske

3. Kĺešimiĺ Žunić, dipl. iur' (član povjerenst-
va), predstanik APN-a
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4. predstavnik poslovne banke (član povjerenst-
va bez prava glasa) - imenuje ga Povjeren-
stvo.

rv.
ovo Rješenje Stupa na snagu danom donošenja i

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

Klas a: 02I -0 I l 2oo8 -0 I l 58 5Ż l 4
Makarska, 10. siječnja 2008. g.

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

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o
drušweno poticanoj stanogĺadnji (''N.N.'' 109/01 i
8Żla), članka 47. toćka 1. Statuta Grada Makarske
(''Glasnik Grada Makarske'', br. 9/07) i čl. 19.

Poslovnika o radu Gradskog poglavarswa ("Glasnik
Grada Makaĺske'', br. 7106), Gradsko poglavaĺsľvo
Grada Makaĺske na 32' sjednici, održanoj 5. oŽujka
2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o kriteľiiima i mjeľilima za kupnju stanova iz
programa društveno poticane stanogradnje

L OPCE ODREDBE

Članat l.
ovom se odlukom uređuju kriteriji, mjerila,

veličina stana' te posfupak i tijela nadležnaza odobra-
vanje zahtjeva za kupnju stánova koji se grade u
okviru Programa drušweno poticane stanogradnje (u

daljnjem teksĺr: ''Progľam'') i druga piĺanja s tim u
vezi.

II. KRITERUI ZA ODOBRAVANJE
ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANA

Čnnaľ z.
Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz

Progľama društveno poticane stanogradnje ima
punoljetni hrvatski državljanin s prebivalištem na
području Grada Makaĺske, ako on i članovi njego-
vog obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu
stan, kuću, stan i]i kuću za odmor, te druge nekret-
nine znatnije vrijednosti, odnosno ako on i članovi
njegovog obiteljskog domaćinstva nemaju odgo-

varajući stan ili kuću, uz daljnji uvjet da podnositelj
zahtjeva i članovi njegovog obiteljskog domaćinst-
va nisu otkupili stan po odredbama Zakona o pro-
daji stanova na kojima postoji stanaľsko pravo i
Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme
jugoslavenske komunističke vladavine i isti otuđili
po bilo kojoj pravnoj osnovi.

Članovi obiteljskog domaćinstva iz stavka 1'

ovog članka smatraju se bračni drug, potomak,
roditelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva ili član
obiteljskog domaćinstva dužan izdržavati po
zakonu.

Neodgovarajućim stanom - kućom Smatra se
kuća - stan koji nije primjereno opremljen komu-
nďnom infrastrukturom (voda, kanďizacij a, struj a),

ne udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za
zdravo stanovanje (vlaga i slično), veličine manje
od 35 m' za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju
osobu manje od 10 m2.

ČtanaL g.

KÍiteriji za odobravanje zahtjeva za kupnju sta-
na su:

1. vrijeme prebivanja na području Grada Ma-
kaľske za podnositelja zahtjeva,

2. imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i čla-
nova njegovog obiteljskog domaćinstva,

3. stambeni status,

4. uvjeti stanovanja,

5. životna dob podnositelja zahtjeva,

6.broj članova obiteljskog domaćinstva pod-
nositelja zahtjeva,

7. djeca na školovanju,

8. stručna sprema podnositelja zahtjeva,

9. radni staž ostvaren u Republici Hrvatskoj za
podnositelja zahtjev a,

10. status hrvatskog branítelja za podnositelja
zahtjeva stečen prema Zakonu o pravima
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
članova njihovih obitelji,

11. invalidnost podnositelja zahtjeva ili člana
njegovog obitelj skog domaćinstva.

Čunat ł.
Prema vremenu prebivanja na području Grada

Makarske podnositelju zahtjeva pripada 0,5 bodova
za svaku navršenu godinu pľebivanja.

Prijavljeni boravak na području Grada Makar-
ske se ne boduje.
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Čunat s.
Na temelju imovinskog stanja njegove obitelji

podnositelju zahtjeva pripada:

a) za mjesečne prihode do 757o prosječne
mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj u
protekloj godini po članu obiteljskog
domaćinstva 6 bodova

b) za mjesečne prihode od 75-I00?o pľosječne
mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj u
protekloj godini po članu obiteljskog doma-
ćinstva ........ 4 boda,

c) za mjesečne pľihode više od 1007o prosječne
mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj u
protekloj godini po članu obiteljskog
domaćinstva 2 boda.

Clanak 6.

Na temelju stambenog statusa njegovog obit-
elj skog domaćinstva, podnositelju zahtj eva pripada:

a) za status najmoprimca (podstanara) sa slobo-
dno ugovorenom najamninom kod pravne ili
fizičke osobe 15 bodova,

b) za stafus najmoprimca sa zaštićenom naja-
mninom 10 bodova,

c) za stanovanje kod člana obiteljskog doma-
ćinstva u neodgovarajućem Stanu ili
kući ........... 9 bodova,

d) za vlasnika neodgovarajućeg stana ili ku-
će .'............ 6 bodova'

Clanak 7.

Prema uvjetima stanovanja podnositelju zahtje-
va pripada:

a) za stan/kuću nedostatne površine koji ne
udovoljavaju higijensko{ehničkim uvjetima
za zdravo stanovanje (neprimjerena oprem-
ljenost komunalnom infrastrukturom, vlaga i
sl.) ............. .. 3 boda,

b) za stanlkuću nedostatne površine koji udo-
voljavaju higijenskołehničkim uvjetima za
zdtavo stanovanje ......... 2 boda.

Čhnak s.
Prema životnoj dobi podnositelju zahtjeva pri-

pada:

a) do 25 godina 6 bodova,
b) od 25 do 45 godina ....................12 bodova,
c) preko 45 godina ........ 8 bodova.

Čunat g.

Prema broju članova obiteljskog domaćinstva
podno sitelju zahtjev a pripada:

a) samac 1 bod,
b) dva člana ......... 2boda,
c) tri člana .. 5 bodova,
d) četiĺi člana .'....... .'......7 bodova,
e) pet i više članova .............'.'....... 10 bodova.

Čtanat< to.

Za djecu na školovanju, podnositelju zahtjeva
pripada:

a) za školovanje djece u osnovnoj školi - po
djeteru ......... 3 boda,

b) za školovanje djece u srednjoj školi - po
djetetu ......... 2 boda,

c) za redovito školovanje djece na fakultetu - po
djetetu 1 bod.

Članat tl.
Na temelju stručne Spreme podnositelju zahtjeva

pripada:

a) VSS 4 boda,
b) vŠs i vKv 3 boda,
c) SSS i KV .......... }boda,
d) NKV 1bod.

Za svaki viši akademski stupanj obrazovanja od
stupnja pod točkom a) podnositelju zahtjeva dodat-
no pripadajoš po 3 boda.

Čtanat tz.
Za svaku napunjenu godinu radnog staža ostva-

renog u Republici Hrvatskoj, podnositelju zahtjevu
pripada 0,5 bodova.

Čtanat t:.
Prema vremenu provedenom u obrani suvereni-

teta RH, podnositelju zahtjeva - hrvatskom branite-
lju iz Domovinskog rata pripada:

a) do IŻ mjeseci l bod,
b) od 12 do 24 mjeseca ..'........... Żboda,
c) od24 do 36 mjeseci ............... 4 boda,
d) preko 36 mjeseci i hrvatskom branitelju koji

je proveo u obrani suvereniteta RH najmanje
6 mjeseci u razdoblju od 30. 5. 1990. do 15.

l. I99Ż. godine ......... 6 bodova.

Čtanat< lą.
Na temelju invalidnosti ili invalidnosti člana

njegovog obiteljskog domaćinstva, podnositelju
zahtjeva pripada:
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10 bodova,
...... 8 bodova,
...... 5 bodova.

trI. VELIČINA STANA KoJI sE MoŽE
KUPITI

Članat ts.

Veličina stana kojeg podnositelj zahtjeva moźe
kupiti ovisi o broju članova obiteljskog domaćin-

stva i to kako slijedi:

a) jedna osoba do 50 ď jednosobni,

b) dvije osobe do
65 m' ........ jednosobni ili dvosobni

c) tri osobe do 80 ď .'... dvosobni,

d) četiri osobe do
90 m' ......... dvosobni ili trosobni,

e) pet osoba do 100 m'? ....................... trosobni,
f) svaki sljedeći član kućanstva

+ 10 m2 trosobni ili četverosobni.

Čtar'at to.

Ako se za kupnju istog stana natječe više gra-

đana koji ispunjavaju utvrđene uvjete, prednost ima
onaj čije obiteljsko domaćinstvo ima više članova.

Ukoliko u toku natječaja ne bi bilo zainteresi_

ranih obitelji sa više članova za kupnju većeg stana

(trosobni, dvosobni) postoji mogućnost kupnje

većeg stana i za obitelj s manjim brojem članova.

IV. POSTUPAK ZA ODOBRAVANJE
KUPNJE STANA

Članat tz.

Zaprovođenje posľupka za odobravanje zahtje-

va za kupnju stanova Gradsko poglavarstvo Grada

Makarske osniva Povjerenstvo za provedbu progra-

ma PoS-a na području Grada Makarske (u daljnjem

tekstu: Povjerenstvo).
Zadatak Povj erens tva j e :

- provođenje postupka natječaja za utvrđivanje

liste reda prvenstva,
- bodovanje zaprimljenih zahtjeva,
- utvľđivanje prijedloga liste reda prvenstva

koja se objavljuje na oglasnoj ploči Gradske
uprave Grada Makaĺske.

Čtanak ts.

Zahtjevi za kupnju stana odobľavaju se na teme-

lju liste reda prvenstva (u dďjnjem tekstu: Lista).

Lista se utvrduje na temelju provedenog javnog

natječaja kojeg raspisuje Gradsko poglavarstvo

Grada Makaľske.

Čtanat tg.

Natječaj za odobravanje zahtjeva za kupnju sta-

na objavljuje se u listu Makarsko primorje, na inter-

netskoj stranici Grada Makarske i na oglasnoj ploči
Gradske uprave Grada Makarske.

Rok za podnošenje zahtjeva ne može biti kraći
od 30 dana, računajući od dana objave natječaja.

U natječaju moraju biti navedeni svi kriteńji za

odobľavanje zahtjeva za kupnju stana iz članka 3.

ove Odluke.

Članat< zo.

Zahtjevu za kupnju stana podnositelj zahtjeva

mora priložiti:

1. uvjerenje policijske uprave o prebivalištu za
podnositelja zahtjeva i za članove obitelj-
skog domaćinstva iz kojeg će biti vidljivo
ukupno vrijeme prebivanja na području
Grada Makarske,

2. dokumentaciju kojom se dokazuje stambeni

status i to:

a) ugovor o najmu stana sklopljen s prav-

nom ili fizičkom osobom i ovjeren kod
javnog bilježnika ili ovjeĺenu izjavu pod-

nositelja zahtieva i njegovog stanodavca

da među njima postoji usmeni ugovor o

najmu,
b) ovjerene izjave podnositelja zahtieva i

dvojice svjedoka o stanovanju kod rodĹ
telja u stanu ili kući,

c) ovjerene izjave podnositelja zahtieva i
dvojice svjedoka o stanovaĺtju kod treće

osobe, što nema karakter najamnog
odnosa,

d) vlasnički ili posjedovni list ili ugovor o

kupoprodaji/darovanju ili rješenje o nas-

ljeđivanju za stan ili kuću, ako je podno-

sitelj zahtjeva vlasnik neodgovarajućeg

starra ili kuće,
e) rješenje o komunalnoj naknadi / stambe-

noj pričuvi,

3. vjenčani list ili rodni list podnositelja zahtje-

va i rodne listove Za sve članove obiteljskog
domaćinstva,

4. powrde o ukupnim primanjima svih članova

obiteljskog domaóinstva Za prethodnu godi-

nu, ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,

5. ovjeľeni pńjepis podataka o radnom staźu iz
radne knjižice podnositelja zahtjeva,

6. uvjerenje Ureda zakatastar i geodetske po-

slove o neposjedovanju nekĺetnina za pod-

a) za 100Vo invalidnosti .

b) za90Vo invalidnosti ...

c) za8}Vo invalidnosti ...

lr
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nositelja zahtjeva i za članove obiteljskog
domaćinstva,

7. uvjerenje-potvrdu porezne uprave da podno-
sitelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaći-
nstva nisu evidentiĺani kao porezni obvezni-
ci od imovine,

8. dokaz o školovanju djece - potvrde škole ili
fakulteta,

9. dokaz o stručnoj spremi podnositelja zahtje-
va (ovjerena diplomy'svjedodžba) ili ovjere-
na preslika podataka izradne knjiŽice o stru-
čnoj spremi - zanimanju,

10. potvrda Ministarstva obrane, odnosno Mini-
starstva unutamjih poslova za podnositelja
zahtjeva koji ima status hrvatskog branitelja
za vrijeme provedeno u Domovinskom ratu,

11. rješenje invalidske komisije Mirovinsko-
invďidskog osiguranja radnika Hrvatske,

12. te druge nespomenute isprave kojima se
može dokazati ispunjavanje kriterija za odo-
bravanje zahtjevaza kupnju stana iz progra-
ma društveno poticane stanogľadnje.

Članat zt'
Nepotpuni zahtjevi mogu se dopuniti u roku od

15 dana od dana primitka pismenog poziva za
dopunu dokumentacije.

Zahtjev koji se ne uporpuni u roku od 15 dana,
neće se razmatrati.

ČlanakŻ2'
Bodovi dobiveni prema kriteľijima od članka 4.

do članka 14. ove odluke zbrajaju se, te se na osno-
vu ukupnog broja bodova utvrđuje redoslijed na
listi.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare
jednak ukupni broj bodova, prednost na listi ima
onaj koji ima više bodova po osnovu:

a) broja članova obiteljskog domaćinstva,
b) stambenog statusa,
c) dužine prebivanja na području Gľada Makar-

ske.

Članak23.

Lista reda prvenstva sadrži:

- redni broj,
- prezime, ime, JMBG i adresu podnositelja

zahtjeva,
- broj bodova prema pojedinim mjerilima i kri-

terijima za svakog podnositelja zahtjeva, uku-

pan broj bodova za svakog podnositelja zah-
tjeva,

- mjesto i datum utvrđivanja liste.

Članarzą.
Podnositelj zahtjeva ima pravo pľigovoľa na ut-

vrđeni prijedlog liste, u pogledu redoslijeda, odno-
sno neuvršavanja na listu.

Prigovor se podnosi Gradskom poglavarstvu
Grada Makarske u roku od 8 dana od dana objavljĹ
vanja prijedloga liste.

Konačnu listu reda prvenstva utvrđuje Gľadsko
poglavarsfvo Grada Makarske.

ČunaL zs.
Sukladno dinamici gĺadnje stanova iz Programa

društveno poticane stanogradnje i temeljem Liste
reda pľvenstva, prema redosljedu na listi Povjeren-
stva poziva svakog podnositelja zahtjeva da odredi
stan koji namjerava kupiti.

Članat zo.
Na temelju konačne liste, raspoloživih stanova,

suglasnosti banke, te provjere stvamih uvjeta stano-
vanja, Povjerenstvo predlaže Gradskom poglavar-
stvu donošenje Zaključka o odobravanju zahtjeva
za kupnju stana koji sadrži:

1. prezime i ime, JMBG i adresu osobe kojoj se
zahtjev odobrava,

2. podatak o stanu (zgrada, ulica, površina i sl.)
3. podatke iz suglasnosti banke,

4. obvezu sklapanja predugovora o kupnji stana.

V. UGOVARANJE KUPNJE STANA

Članaxzl.
Podnositelj zahtjeva-kupac koji zadovoljava

uvjete i mjerila iz ove odluke ostvaruje mogućnost
kupnje stana koji će se graditi prema Programu dru-
štveno poticane stanogradnje na području Grada
Makarske.

Osnovni preduvjet za sklapanje predugovora o
kupnji stana je ispunjavanje kĺiterija za odobrava-
nje bankovnog kredita podnositelju zahtjeva-kupcu,
koje kriterije određuje banka, u skladu s uvjetima
određenima u Ugovoru o poslovnoj suradnji sklo-
pljenim između Republike Hrvatske i poslovne
banke koja financijski prati izgradnju stanova iz
Pľograma društveno poticane stanogradnje na
području Grada Makarske.
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vI. ZAVRŠNE oDREDBE

ČtanaL zs.

Stručne, administrativne i tehničke poslove u

svezi s odobravanjem zahtjeva za kupnju stana oba-

vljati će Upravni odjel za stambeno-komunalno
gospodarstvo Grada Makarske.

Člarrat< zg.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
"Glasniku Grada Makarske".

Klasa: 02I -0I 12008 -0 I l 585Żĺ 5

Makaĺska, 5 ožujka 2008. g.

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

Na temelju članka 12. odluke o osnivanju Pogona

za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu
Makaĺskoj (''Glasnik Grada Makaľske'', br. 18/07, od

31. prosinca Ż007.), Gradsko poglavarstvo Grada
Makarske na 32. sjednici održanoj 5. ožujka 2008.

godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Pľavilnika o unutarnjem redu
Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u

Gľadu Makarskoj

Članat t.

U članku 6., točka 7. havilnika o unutamjem redu

Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu

Makaĺskoj bńše se i nova glasi:
''Čismčica Gradske tržnice - 1 izvršitelj (NI(V

radnik). opis poslova: - obavlja poslove čišćenja

Gradske tržnice. Čistačica Gradske ribamice - 1

izvršitelj (Il2 radnog vremena, NKV radnik). opis
poslova: obavlja čišćenje Gradske ribamice.''

ČlanaL z.

U članku 6., točka 9. Pravilnika o unutamjem redu

Pogona za obavljanje komunďnih djelatnosti u Gradu
Makarskoj briše se i nova glasi: ''Djelatnik u službi
održavaĺrja (servisna sluŽba) a) KV radnik - 8 izvršĹ
telja, b) KV zidar - 1 izvršitelj (KV radnik, vozaě"B"
kat.). opis poslova: obavlja poslove na odrŽavanju

objekata na javnim površinama, održavanju zgľadal
vlasništvu Grada Makaľske, vrši popravke, plakatĹ
ranje i druge potrebne radove po nďogu voditelja i
upravitelja Pogona."

Ču.'ut E.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni havilnika o

unutamjem redu Pogona za obavljanje komunalnih
djelatnosti u Gradu Makarskoj stupa na snagu danom

donošenja.

Klas a : 0ŻI -0 I 12008 -0 u 48Ż
Makarska, 5 ožujka 2008. g'

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

Na temelju članka 86. Zakona o prostomom

uređenju i gradnji (''N.N.'', br.76107) te članka 48.

Statuta Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske",
bľ' 16/05), Gradsko poglavarstvo Grada Makaľske, u

postupku izradę i donošenja Izmjena i dopuna

Prostomog plana uređenja Grada Makarske (''Glasnik

Grada Makarske", br. 8106,16107), na svojoj 32. sjed-

nici, dana 5. oŽujka 2008. godine, usvojilo je sljedeći

ZAKLJUČAK
o objavi javne rasprave o utvľđenom pľijedlogu

Izmjena i dopuna Pľostornog plana uređenja
Gľada Makarske (''Glasnik Gľada

Makarske'', bľ. 8/06, 16107)

I.

o utvrđenom prijedlogu Izmjena i dopuna

Pľostomog plana uređenja Grada Makarske (''Glasnik

Grada MakaĺSke'', br. 8106, 16107) provest će se javna

rasprava sa javnim uvidom.

u.

Javna rasprava o Prijedlogu Łmjena i dopuna

Prostomog plana uređenja Grada Makarske trajati će

od 20. ožujka do 4. travnja 2008. godine, a ista će biti
objavljena u Glasniku Grada Makarske, Večemjem
listu - regionalno izdanje, lokalnom tjedniku Makar-
sko Primorje te na lokďnoj radio postaji Radio Ma-
karska Rivijera.

m.

Zavijemejavne rasprave, svakog dana od 10 do

14 sati, u sobi 26uzgľad\Gradske uprave' svim zain-

teresiĺanima će se omogućiti javni uvid u Prijeďog
Łmjena i dopuna Prostomog plana uređenja Grada

Makaĺske.
Zapotrebe javnog uvida bit ée iz|ožen tekstualni i

gľafički dio Prijedloga plana.
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IV.

o hijedlogu Łmjena i dopuna Prostomog plana
uređenja Grada Makarske odľžati će se javno 'u|aga-

nje i to na dan 27 ' ožujka 2008. godine, s početkom u
I2 sati, u kongresnoj dvorani hotela Park u
Makarskoj.

v.
Svi zainteresirani gľađani, udruge i pravne osobe,

za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno s 4.
travnja 2008' godine, mogu dostaviti svoja pisaĺla
očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na
Prijedlog izmjena i dopuna prostomog plana uredenja
Grada Makarske.

VI.

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

Klasa: 0ŻI -0I l07 -oI l 6608 19

Makarska, 5 ožujka 2008. g.

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

Na temelju članka 19. Poslovnika o radu
Gradskog poglavarstva Grada Makaĺske (''Glasnik
Grada Makaĺske'', bľ. 7106) ičlanka 5. oďuke o orga-
ruzaciji i načinu naplate paĺkiĺanja (''Glasnik Grada
Makaĺske'', br. 11/05), Gradsko poglavarstvo Grada
Makarske' na 3Ż. sjednici odrŽanoj 5. ožujka 2008.
godine, donijelo je

ODLUKU
o utvľđivanju cijena paľkirnih kaľata i naknada

za rezervirano paľkirno mjesto na
paľkiľalištima u Gradu Makaľskoj

Čtanat t.

Cijena mjesečne parking karte zavozla čiji vlas-
nici imaju prebivalište u Makaľskoj ili su zaposleni u
Makaľskoj, u periodu od 1. siječnja do 31' svibnja, te
od 1. listopada do 31. prosinca tekuće godine iznosi
130,00 kuna, a u periodu od l. lipnja do 30. rujna te
godine ista iznosi 250,00 kuna.

ČlanaL z.

Cijena mjesečne parking karte za vozila u vlas-
ništvu pravnih osoba sa sjedištem poslovanja na
području Republike Flrvatske, tijekom cijele godine
iznosi 500,00 kuna.

Čuĺlat:.
Cijena mjesečne parking karte zavozlakoja su u

vlasništvu stranih državljana, u periodu od 1. siječnja
do 3 1. svibnja te od 1' listopada do 3 1. prosinca żnosi
400,00 kuna, a u periodu od 1. lipnja do 30. rujna te

godine ista iznosi 450,00 kuna.

Članat ł.
Cijena mjesečnih karata tijekom čitave godine za

umiĺovljenike Grada Makarske umanjuje se za 507o
od uwrđenih cijena.

Članat s'
Cijena sata paÍkiľanja vozlfa na parking centľu

''Sinokoša'' utvrđuje se u żnosu od 8,00 kuna.

Članat o.

Cijena sata parkiĺanja vozila na otvorenim parking
mjestima u Gradu Makarskoj iznosi:

a) U ulici obďa IGďja Tomislava, Marineta i
Stjepana Radića, 10,00 kuna;

b) Na ostalim parking mjestima u Gradu
Makarskoj, 8,00 kuna.

Članat z.
Mjesečna naknada za rezerviarlo paľking mjesto,

tijekom čitave godine iznosi 2'000,00 kuna.

Članak s.

oslobađanje od plaćanja parking karte na javnom
paĺkiĺďištu Doma zdravlja u Makaĺskoj, moguće je
uz predočenje potvrde llječnika o obavljenom pregle-
du.

Čhĺlak g.

Naplatu paĺkiĺanja organiziĺat će i vršiti Pogon za
obavljanje komunalnih djelatnosti Gľada Makarske.

Čunat to.

ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
biti će objavljena u ''Glasniku Grada Makarske''.

Klasa: 02 1-01/08-0 Il 14OI
Makaľska, 5 ožujka 2008. g.

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

Na temelju članka 6. Zaključka o kriterijima i
uvjetima kreditiĺanja Studenata s područja Grada
Makarske za akademsku gďinu 2007./2008. usvo-
jenog na 29. sjednici Gradskog poglavarstva Grada
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Makarske održanoj 1. veljače 2008. godine, Klasa:
021-01/08-0U7Ż7 i Natječaja za dodjelu kĺedita stu-

dentima s područja Grada Makaľske za akademsku
godinu 2007./20fl,8. objavljenog u Glasilu Grada
Makarske ''Makarsko primorje'' 5. veljače 2008., a

temeljem članka 19. Poslovnika o radu Gradskog
poglavarstva Grada Makarske ("Glasnik Grada
Makarske'', br. 7106), Gľadsko poglavarstvo Grada
Makaĺske na 32. sjednici održanoj 5. ožujka 2008.

godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o suglasnosti za sklapanje Ugovora o kreditiranju

studenata s podľučja Grada Makarske za
akademsku godinu 2007.ĺ2008.

Članat t.
Pravo na sklapanje Ugovora o kreditiranju stude-

nata s područja Grada Makarske za akademsku godĹ
nll2ffi7 .lŻ008. od ukupno pńjavljena 22 studenta ost-

varuje njih 21 i to:

1. Sara Sumić, Kalďarga 5, Makarska
2. Nevena Čović, Ivana Gundulića br. 3,

Makaĺska
3. Tea Boras, Maĺka Maľuľća 5, Makaĺska
4. Marko Šapit, Vukovaľska 17, Makaĺska
5. Ivana Glibota, Put Žuke 11, Makarska
6. Kristina Bajić' Kĺalja Petra Kĺešimiĺa IV. 66,

Makaĺska

7. Maja Šimić, Put Mlikarica 8, Makarska

8. Ante Pavlinović, Močizanskih řkvata 90,

Makarska
9. Marijana Radić' Breljanska 3/1, Makarska

10. Marina Knezović, Zrinsko-Frankopanska
4/2, Makaľska

11. Ivana Tomić, Neretvanskih knezova 2,

Makaĺska
12. Antonija Pejić' Akčićev pľolaz 2, Makaĺska
13. Sara Żiaĺć', Zrinsko-Frankopaĺlska 32, Mra-

karska

14. Nora Kuluz, Potok 25, Makaľska

15' Ivana Pavlinović, Biokovska 16, Makaľska

16. Maša Medoš, Vinogradska 4, Makaĺska
17. Ante Kapulaľić, Vladimiĺa Nazora 8,

Makaĺska
18. Iľena Šapit, 7'agrebačka 14b, Makarska

19. Nives Raos, Petra Svačića 14, Makarska

20. Danijela Begović, Podgorske skale '7,

Makarska
21.Igor Kaľlović, Banovićeva 14/8, Makarska'

Clanak 2.

Studentica Maja Šutďo iz Makarske, ulica Kľalja
Petra Krešimira IV. br. 18. ne zadovoljava uvjet
članka 3. stavak 3. Zaključka o kriterijima i uvjetima
kľeditiľanja studenata s područja Gľada Makarske za
akademsku godinu Ża07.l2N8. Naime, sfudentica je
drugi razred srednje škole završila vrlo dobrim uspje-
hom.

Čtanat s.

Ugovor o kreditiĺanju sfudenata iz čIaĺka l. za-
kljuěiti će se na temelju Ugovora o poslovnoj surad-

nji i Dďatka ugovoru BroJ LIB-06ĺIŻ7-1106 između
Grada Makaĺske i ľIrvatske poštanske banke d.d., od
27. sfudenog 2006. godine, odnosno 22.veljač,e2007.
godine.

Članat< ł.
ovaj Zaključak stupa na Snagu danom donošenja

i objaviti će se u ''Glasniku Gľada Makaĺske''.

Klasa: 021 -0I lo7 -0U7 Ż7
Makarska, 5 ožujka 2008. g.

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

Na temelju članka 19. Poslovnika o radu
Gradskog poglavarstva Grada Makaĺske (''Glasnik
Grada Makaĺske'', br. 7106), Gradsko poglavaĺstvo
Grada Makaĺske na 3Ż. sjednici odrŽanoj 5. ožujka
2008. godine, donijelo je

zAKLJUČAK
o suglasnosti Osnovnoj školi Stjepana Ivičevica

Makarska za davanje u zakup Škobke
sportske dvorane

Čtanat ĺ.
Daje se suglasnost Osnovnoj školi Stjepana

Ivičevića Makaĺska za davanje u zakup Št<olsLe

sportske dvorane.

Čtanat< z.

Prihvaća se zakupnina u iznosu od:

- 100,00 kuna za 1 sat zakupa udrugama članica-
ma Zajednice sportskih udruga Grada Makar-
ske,

- 200,00 kuna za 1 sat zakupa ostalim udrugama.

Članat a.

Novčana sredstva ostvaÍena kľoz zakup Škohke
sportske dvorane osnovne škole Stjepana Ivičevića
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Makarska pripadaju osnovnoj školi Stjepana lviče-
vića Makaĺska i namijenjena su financiľanju nad-
gledanja, čuvaĺlja i održavaĺlja Školske sportske dvo-
rane.

Čtanat ą.

osnovna škola Stjepana Ivičevića, kao Najmo-
davac, sklopit će Ugovor o najmu Škokke spoĺske
dvorane sa svim końsnicima iste, kao Najmoprim-
cima.

Člaĺlat s.
Za sv:u štenr koja nastane tijekom zakupa Školske

spoľtske dvorane Gradu Makaĺska odgovara osnov-
na škola Stjepana lvičevića Makaľska.

Čtanat o.

Grad Makarska ne plaća korištenje Školske
spoÍske dvorane osnovne škole Stjepana Ivičevića
Makarska.

Clanak 7.

Donošenjem ovog Zaključka stavlja se Van snage
Zaključak o načinu korištenja Sportske dvorane u
osnovnoj školi Stjepana Ivičevića u Makarskoj
("Glasnik Grada Makarske", br. 1/06).

članak s.

ovaj Zaključak sfupa na snagu danom donošenja
i biti će objavljen u ''Glasniku Grada Makarske''.

Klasa: 02 I -01/08-0 I 177 4 12

Makaĺska, 5 oŽujka 2008' g.

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

Na temelju članka 19. Poslovnika o radu
Gradskog poglavaľstva Grada Makarske (''Glasnik
Grada Makaĺske'', br. 7106), Gradsko poglavarswo
Grada Makaĺske na 3Ż. sjednici održanoj 5. ožujka
2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o pokroviteljstvu kuharskog natjecanja

''Biser moľa''

Clanak 1.

Grad Makaľska će kao pokĺovitelj kuhaĺskog nat-
jecanja ''Biser mora'', koje se od 29. veljače do 2. ožu-
jka 2008. godine održava u Makarskoj, finaĺlciĺati
nagĺade natjecatelja u Łradi toĺe Makarana u imosu
5.000,00 kuna.

Čla'''aL z.

ovaj Zaključak stupa na Snagu osmog dana od

dana objave u "Glasniku Grada Makarske".

Klasa: 0ŻI -oI lo7 -0I l 57 Ż2 12

Makarska, 5 ožujka 2008. g.

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

Na temelju članka 19' Poslovnika o radu
Gradskog poglavaľstva Grada Makaľske (''Glasnik
Grada Makarske", br. 7106), Gradsko poglavarstvo
Grada Makarske na 32. sjednici održanoj 5. ožujka
2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o cjeniku tržnih usluga Gľadske trŽnice i

Gradske ribarnice u Makarskoj

I.

ovim cjenikom utvrđuju se cijene tržnih usluga
na Gradskoj tržnici i Gradskoj ribarnici u Makar-
skoj.

II.

A. KIoscI NÄ TRŽNICI

1. Naknada za korištenje od 1. siječnja do 30.

travnja tekuće godine iznosi 800,00 kn
mjesečno.

2. Naknada za końštenje od 1. svibnja do 30.

rujna tekuće godine iznosi 1'100,00 kn
mjesečno.

3. Naknada zakorištenje od 1' listopada do 31.

prosinca tekuće godine iznosi 900'00 kn
mjesečno.

B. BETONSKE KLUPE. TOLE NA
TRŽNICI

1. Naknada za korištenje od 1. siječnja do 30.

tľavnja tekuće godine iznosi 315,00 kn za 1

m2 mjesečno.

2. Naknada za korištenje od 1. svibnja do 30.

rujna tekuće godine iznosi 375,00 kn za 1 m2

mjesečno'

3. Naknada za korištenje od 1. listopada do 31.

prosinca tekuće godine iznosi 315,00 knzaI
m2 mjesečno.
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4. Dnevna naknada za korištenje tole iznosi
30,00 kn za I m2.

5. Dnevna naknada za korištenje ''Male tole''
iznosi 10,00 kuna.

C. GRADSKA RIBARNICA

1. Dnevna naknada za korištenje jednog pulta
iznosi 84,00 kune.

2. Dnevna naknada za korištenje Il2 pulta
iznosi 42,00 kune.

3. Za količinu robe ispod 30 kg naknada iznosi
5Vo ostvarenog prometa, a najmanje 24 kn
dnevno.

D. OSTALE USLUGE
1. Dnevna upotreba vage iznosi 15,00 kuna.

2. Dnevno korištenje suncobrana iznosi 15,00
kuna.

ľI.
Naknada za korištenje tržnice plaća se najkasnĹ

je do 5. u mjesecu zatekllć,i mjesec.

TV.

Za slučaj neurednog plaćanja naknade za
korištenje prodajnog mjesta, nadležna sluŽba Gĺada
Makarske korisniku usluga otkazat će ugovor o
korištenju mjesta, odnosno oduzeti prodajno
mjesto.

V.
Stupanjem na snagu Zaključka o cjeniku tržnih

usluga Gradske tržnice i Gradske ribarnice u
Makarskoj prestaje vrijediti Zaključak o cjeniku
tržnih usluga Gradske tržnicę i Gradske ribamice u
Makarskoj ("Glasnik", br. 2198).

VI.
ovaj Zaključak stupa na snagu danom dono-

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

Klasa: 021-01/08-0 Il I40O
Makaĺska, 5 ožujka 2008. g.

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



Ponedjeljak, l0. ožuika 2008. GLASNIK Broj4-Strana3l

sADRŽAJ

Gľadsko poglavarstvo

1. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
provedbu progÍama PoS-a na području Grada Makarske

2. odluka o kriterijima i mjeľilima za kupnju Stanova
iz programa društveno poticane stanogradnje

3. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutamjem redu
Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarska

4. Zaključak o objavijavne rasprave o utvrđenom prijedlogu Izmjena i dopuna
Prostomog plana uređenja Grada Makarske (''Glasnik'', br.9106 i 16107) ......'

5. odluka o utvrđivanju cijene parkimih karata i naknada za
ľezerviĺano paĺkimo mjesto na parkřalištima u Gradu Makarska

6. Zaključak o suglasnosti za sklapanje Ugovora o kľeditiĺanju studenata

s područja Gľada Makarske za akademsku godinu 2007lŻ008.
7. Zaključ'ak o suglasnosti osnovnoj školi Stjepana Ivičevića

zadavanje u zakup školske spoĺske dvorane
8. Zaključak o pokroviteljstvu kuharskog natjecanja ''Biser mora'' .........

9. Zaključak o cjeniku tržnih usluga Gradske tržnice i Gradske ribarnice u Makarskoj

2I

Ż2

26

Ż6

27

Ż8

28

29

29
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