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Makarske na 2. sjednici održanoj 4' kolovoza 2009.
godine donosi

STÄTUT GRADA MAKARSKE
I.

oPĆE oDREDBE
Članat t.

ovim Statutom se podrobnije uređujesamoupravni
djelokĺug Grada Makarske, njegova obilježja, javna
priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada
Makarske, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovarrja građanau oďučivanju, provođenje
referenduma u pitanjima iZ sźrmoupravnog djelokruga,

mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi,
suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti
za ostvarivanje prava i obveza Grada Makarske.

Čhnak z.
Grad Makarska je jedinica lokalne samouprave.
Grad Makarska obuhvaća naselja Makarsku i
Veliko Brdo.
. Granice Grada Makarske utvrđujuse posebnim
aktom u postupku koji je propisan Zakonom.
Granice Grada Makarske mogu se mijenjati na
način i po postupku propisanim zakonom.

Čunat g'
Grad Makarska je pravna osoba.

Sjedište Grada je u Makarskoj, obala kĺalja
Tomislava 1.
ČunaL ł'
Gradonačelnik, Gradsko vijeće Grada Makarske

(u daljnjem tekstu Gradsko vijeće) i upravna tijela

MAKARsKE

Grada

I

Telefon: 6ll-334
Telefax: 612-046
Listizlazi po potrebi

Makarska, 10. kolovoza Żo09.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (ľegionalnoj) samoupravi (''Narodne
novine'', broj

Broj

_

Grada Makarske (u daljnjem tekstu upravna tijela)
imaju pečate.
Grad Makarska ima pečat okĺuglog oblika. U
sredini pečata nalazi se grb Grada Makarske, a uz
donji rub tekst "Grad Makarska".
Pečat Grada Makarske ima promjer od 38 mm
(veliki pečat) i od 30 mm (mali pečat).
Pečat Grada Makarska je javni pečat i smije se
upotrebljavati samo u svrhe ufvrđene ovim Statutom.

Popis pečata Grada Makarske čuva se u Uredu
gradonačelnika i isti su označeni brojevima.

Čhnak s'
Pečat Grada Makarske izrađujese od metala,
gume ili drugog odgovarajućeg materijala.
Pečat se otiskuje u pečatnom vosku ili sličnom

prikladnom materijalu na aktima o javnim priznanjima
te drugim svečanim i protokolamim dokumentima o

kojima odlučuje Gradsko vijeće ili gradonačelnik.
otisak pečata može biti smješten u odgovaľajuću
kutiju koja se plavom svilenom vrpcom privezuje na
dokument.

II.

oBILJEŽJł cnłnA MAKARSKE
Članak 6.

Grad Makarska ima grb i zastavu.
obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja

se Grad Makarska

i

izraž'ava pripadnost Gradu

Makarskoj.
Način uporabe i zaštita obilježja Grada Makarske
utvrđujese posebnom odlukom gradonačelnika, a u
skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Clanak

7.

Grb grada Makarske je povijesni grb, napľavljen
po heraldičkim pravilima.

Opis grba grada Makarske je kvadratni ili
španjolski štit' To znači daje oblik štita upisan u

kvadrat (nepravilni) čija se donja stranica (širina)

GLASNIK

Strana 66 - Broj 8

sastoji od devet kvadratnih polja, a gornja stranica
(visina) sastoji se od deset kvadratnih polja.
Donji dio štita je u formi pravilnog polukĺuga, a
gomji je ravan. Temeljna boja štita grba za grad
Makaĺsku je gńmizno-crvena.
U polju štita predstavljeni su naravni heraldički

likovi i to:

-

desna ruka u žičanojkošulji kojaiz|azi na desnoj
(muškoj) heraldičkoj strani štita, a usmjerena
je prema lijevoj (ženskoj) strani s pregibom u

laktu prema gore,

Ponedjeljak, 10. kolovoza 2009

III. JAVNA PRIZNANJA
Članak 12.
Građanimagrada i drugim osobama, njihovim
udrugama, drugim lokalnim zajednicama te ustanovama' trgovačkim društvima i drugim pravnim
osobama, mogu se dodjeljivati javna priznanja za
uspjehe u radu kojima doprinose razvoju Grada ili
pojedinih njegovih djelatnosti ili u znak počasti ili
zahvalnosti.

- u stisnutoj šacije sablja savinutog sječiva i

-

oštrog vrha koji je usmjeren pľema gornjoj
desnoj herďdičkoj strani,
sablja ima branik iznad šake i kuglu na dnu
šake,
boja ruke, šake i cijele sablje (sječivo, branik i
drška) je srebrna; ova boja oznaěavaratničku
žičanukošulju kao i boju čelika sablje,
šesterokraka zvijezda je drugi naravni herďdički

lik koji

se nalazi na gomjoj lijevoj heraldičkoj

strani u polju štita,

- boja zvijezdeje

srebrna, isto kao i ruke sa

sabljom.
Zastavagrada Makaĺske sastoji se od plavog polja,
pravokutnog oblika s odnosom stranica 2:1.
Na prednjoj strani, po sredini, bliže jarbolu,nalazi
se gľb gĺada Makarske'
Grb je odijeljen od plavog polja tankom srebrenom
crtom.

Čnnat t:.
Gradsko vijeće može pojedinu osobu, koja je
zaslužna za Gr ad, prog l asiti počasn im građäninom.

Počašćuse ne stječu posebna prava odnosno
obveze. Počast se može opozvati ako se počašćeni
pokaže nedostojnim poěasti.

Članak 14.
Gradsko vijece odlučuje o dodjeľ javnih priznanja.
Javna priznanja Grada Makarske su:
- Nagrada Grada Makarske,

- Plaketa "Grb Grada Makarske".

Gradsko vijeće posebnom odlukom uređujeuvjete
za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblike,
broj, kriterij i postupak njihove dodjele.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA

LoKALNE I PoDRUČNE

(REGTONALNE) SAMOUPRAVE

Čhnak 8.

Naziv "Grad Makarska" i njegove izvedenice
mogu se koristiti u nazivima i znamenjima ustanova,
trgovačkih društava, udruga gĺađanai drugih pravnih
osobau skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 9'

o końštenju grba Grada, uključujući i njegovo
oponašanje Íe naziva ''Grad Makarska'' i njegovih
izvedenica, odlučuje Gradskog vijeće'
Članak 10'
Potanji opis grba i zastave Grada, način njihove
uporabe i zaštite te uporabe i zaštite naziva ''Grad

Članat ts.
ostvarujući zajednički interes u unapredivanju
gospodarskog, društvenog i kultumog razvitka, Grad
Makarska uspostavlja i održava suradnju s drugim
jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu,

u skladu sa zakonom i međunarodnimugovorima.
Čtanat< to.

Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju
suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora,
povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim
jedinicama lokďne samouprave kada ocijeni da postoji

posebnom odlukom u skladu sa Zakonom

dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suľadnje
i mogućnosti za njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje te postupak
donošenja odluke uređujese posebnom odlukom

Statutom.

Gradskog vijeća

Makarska''

i

njegovih izvedenica utvľđujuse
i ovim
Čhnak 11.

ČlanaL tz'

Dan Grada Makaĺske je 24. listopada, dan kada
je 1865' godine općinsko vijeće donijelo odluku o
uvođenjuhrvatskog jezkau službenu uporabu'

Sporazum o suradnji Grada Makarske i općine ili
grada druge države objavljuje se u Glasniku Grada

Makarske.
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V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 18'
Grad Makarska je samostalan u odlučivanju u
poslovima iz samoupravnog djelokĺuga u skladu s
Ustavom Republike Hrvatske i zakonom te podliježe
samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada
Makarske.
Članak 19.

Grad Makarska u samoupravnom djelokrugu

obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno oswaruju prava gĺađana,a koji nisu Ustavom

ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito
poslove koji se odnose na:
- uređenjenaselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunďno gospodarstvo,
- bńgu o djeci,
- socijalnu skĺb,
- primamu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i špoľt,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenjepriĺodnog okoliša,
- protupoŽamu zaštitu i civi|nu zaštitu,
- promet na svom području te
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Grad Makarska obavlja poslove iz samoupravnog
djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se
uređujupojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se
utvrđujuoďukama Gradskog vijeća i gradonačelnika
u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članat< zo.

Grad Makarska može organizirati obavljanje
pojedinih poslova iz članka 19. ovog Statuta zajednički

s drugom jedinicom lokalne samouprave

ili više

jedinica lokďne samouprave, osnivanjem zajedničkog

tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe,
zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički
organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s

posebnim zakonom.
odluku o obavljanju poslova na način propisan

u stavku 1' ovog članka donosi Gradsko vijeće
temeljem koje se zaključuje sporźLzum o zajedničkom
organiziranju poslova kojim se uređujumeđusobni

odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Clanak 21.
Gradsko vijeće može posebnom oďukom pojedine

poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, čije je
obavljanje od šiĺeginteresa za gradane' na području
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više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Županiju
splitsko-dalmatinsku, a u skladu sa njezinim Statutom.

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE
GRAĐANA U oDLUČIVANJU
CIanak22.
Građanimogu neposredno sudjelovati u odluči-

vanju o lokalnim poslovima putem lokalnog
referenduma izbora gradana, a u skladu sa zakonom
i ovim Statutom.

ČIanak23'
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o
prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu
općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja
stanovnika o pľomjeni područja Grada kao i o drugim
pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za donošenje odlukę o raspisivanju
referenduma iz stavka 1. ovog članka može, temeljem

odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina
članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, polovina
mjesnih odbora na području Grada i Ż)vo birača
upisanih u popis birača Grada.

ČlanakŻ4.
Referendum se može ľaspisati radi razrješenja
gradonačelnika i njegovih zamjenika u slučaju:
- kada kľšeili ne izvršavaju odluke Gradskog
vijeća,
- kada svojim radom prouzroče Gradu Makaľskoj
ZnaÍnľmaterijalnu štetu, odnosno štetu u iznosu
od lvo od proračuna Grada Makaľske u tekućoj

godini (napomena: za jedinice lokalne samouprave u kojima l?o odproračuna iznosi preko
500.000 kuna tada je znatna mateńjalna šteta
ona u iznosu od 500.000 kuna i više).
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju
referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati
najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća'
Pľijedlog mora biti predan u pisanom obliku i
potpisan od vijećnika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju
razrješenja gľadonačelnikai njegovih zamjenika može

dati i 20%o birača upisanih u popis birača Grada
Makarske.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i
potpisan od birača'
Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o
razrješenju gradonačelnika i njegovih zamjenika prije
pľoteka roka od 6 mjeseci od početka mandata
gradonačelnika i njegovih zamjenika.
Ako na referendumu nije donesena odluka o
razrješenju gradonačelnika i njegovih zamjenika,
novi referendum se ne smije raspisati prije proteka
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roka od 12 mjeseci od dana održavanja pľethodnog
referenduma.

Članak 31.

Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća
u roku od 15 dana od dana donošenja oďuke Gradskog

Članak 25'

Gradsko vijeće je dužno razmotriti podneseni
prijedlog za raspisivanje referenduma najkasnije u
roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.
Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog za
raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači
sukladno članku 24' stavku 3' Statuta, Gradsko vijeće
je dužno dati odgovor podnositeljima najkasnije u
roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak26.
odluka o raspisivanju refeľenduma sadrži naziv
tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se
raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje
na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem
ćę birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o
kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje
ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima
će birači odlučivati te dan održavanja referenduma.

vijeća'

Zapravovaljano izjašnjavanje na zboru građana
potrebna je nazočnost najmanje 5vo birača upisanih
u popis birača mjesnog odbora za č,ije područje je
SaZVan zbor građula.
Izjašnjavanje građana na zboru građanaje javno,

a odluke se donose vecinom glasova pńsutnfü gľađana.

Članak 32.
Građaniimaju pravo predlagati Gradskom vijeću
donošenje određenog akta ili rješavanja određenog
pitanja iz djelokĺuga Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka
l. ovog članka ako prijedlog potpisom podrži najmanje
l0?obiračaupisanih u popis birača Grada.
Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema
pńjedloga.

Članat::.

ČlanakŻ7.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani
koji imaju prebivalište na području Grada Makaĺske,
odnosno na području zakoje se raspisuje referendum
i upisani su u popis biĺačazaGrad Makarsku.
Članak 28.
Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz
članka 23. ovog Statuta obvezatna je za Gradsko
vijeće.

Čhnak 29.
Postupak provođenjareferenduma

Ponedjeljak, 10. kolovoza 2009

i

odluke

donijete na referendumu podlijeŽu nadzoru zakonitosti

općih akata kojeg provodi središnje tijelo drŽavne
uprave nadležno za lokďnu i područnu (regionalnu)
samoupraw.

Čunat:o.
Gradsko vijeće može traŽiti mišljenje od zboľova
građanao prijedlogu općeg akta ili drugog pitaľjaiz
djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim
zakonom.

Pńjedlog zaÍraženje mišljenja iz stavka 1. ovog
članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog
vijeća i gradonačelnik.
Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz
stavka 2' ovog članka u roku od 60 od dana zaprimanja

prijedloga.

odlukom iz stavka 1' ovog članka određujuse
pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova
građanate wijeme u kojem se mišljenje tręba dostaviti.

Građanii pravne osobe imaju pravo podnositi
predstavke i pńružbe na rad tijela Grada Makarske
kao i na rad njegovih upravnih tijela te na nepravilan
odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju
raď ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja
svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pľitužbe čelnik tijela
Gĺada Makarske odnosno pročelnik upravnog tijela
dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana
podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka
osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi,
postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe,
neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstav-

nicima tijela Grada te, ukoliko za to postoje tehničke
pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije
(e-mailom, kontakÍ obrascem na web stranicama, net
meetingom i chatom).

VII. TIJELA GRADA MAKARSKE

Čunat gł.
Tijela Grada Makarske su
1' Gradsko vijeće i
2. Gradonačelnik'
1.

GRADSKo VIJEĆE
Članat gs.

Gľadsko vijeće predstavničko je tijelo građanai
tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte
u okviru prava i duŽnosti Grada te obavlja i druge
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poslove u skladu sa Ustavom, zakonom

i

ovim
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- imenuje i razrješava i druge osobe određene
zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama

Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno
određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz
samoupravnog djelokruga, poslovi i zadać,e koje se
odnose na uređivanjeodnosa iz samoupravnog
djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni
poslovi i zadać,e u nadležnosti su gradonačelnika.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog
članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i
zadaće obavlja Gradsko vijeće.

Članak 36.

Gľadskog vijeća,
- donosi odluke i druge opće akte koji su mu
stavljeni u djelokĺug zakonom i podzakonskim
aktima.

U vrijeme kada Gradsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Gradskog vijeća može u ime Gradskog vijeća
preuzeti pokroviteljstvo društvene, Znanstvene,
kultume, sportske ili druge manifestacije od značaja
za Grad Makarsku' o preuzetom pokľoviteljstvu
predsjednik obavještava Gradsko vijeće na prvoj
sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće donosi:
- Statut Grada Makaľske,

- Poslovnik o radu,
- odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekĺetninama u vlasništvu Grada,

- proračun i odluku o izvršenju proračuna,
- godišnje izvješće o izvršenju proraěuna,
- odluku o privremenom financiĺanju
- odlučuje o stjecanju i otuđenjupokĺetnina i

-

-

-

nekretnina Grada Makarske čija ukupna
vrijednost prelazi 0,57o iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi
godini u kojoj se odlučuje o sdecanju i otuđenju
pokĺetnina i nekretnina, odnosno čija je
pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna,
odluku o promjeni granice Gľada Makarske,
uređujeustrojstvo i djelokrug upravnih odjela

i službi,
osnivajavne ustanove, ustanove, trgovačka
društva i druge pravne osobe za obavljanje
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih
djelatnosti od interesa zaGrad,
imenuje i razrješava člarrove Upravnih odbora
i Nadzomih odbora javnih ustanova, ustanova,
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba za
obavljanje gospodarskih, društvenfü , komunalnih
i drugih djelatnosti od interesa zaGrad,
daje prethodne suglasnosti na statute ustanova,
ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije
drugačije propisano,
donosi odluke o potpisivanju sporazuma o
suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
raspisuje lokalni referendum,
biĺa i razrješava predsjednika i potpredsjednike

Gradskog vijeća,
- biĺa i razrješava predsjednike i članove radnih
tijela Gradskog vijeća,
- odlučuje o pokĺoviteljstvu,
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku
za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna
pnznanja,

Čhnak 37.
Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Potpredsjednici se u pravilu biraju sukladno

strukturi Gradskog vijeća.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je
počasna i zato obnašatelji funkcije ne primaju plaću.
Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu
troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća'

Čunat gs.
Predsjednik Gradskog vijeća:
- Zastupa Gradsko vijeće
- saziva, organizira te predsjedava sjednicama
Gradskog vijeća,
- predlaže dnevni red Gradskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
propisani postupak,

-

-

brine o postupku donošenja oďuka i općih akata,

održavared na sjednici Gradskog vijeća,
usklađujeradradnih tijela,
potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko
vijeće,
brine o suradnji Gradskog vijeća i gradonačelnika,
brine se o zaštiti prava vijećnika,
brine o javnosti rada Gradskog vijeća,
obavlja i druge poslove određenezakonom

i

Poslovnikom
Članak39.
Gľadsko vijeće ima 19 vijećnika.

Mandat članova Gradskog vijeóa traje četiľi
godine.

Funkcija članova Gradskog vijeóa je počasna i za
to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u

skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Vijećnici n"'n@
opozivi.
_.--..-
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- lľaŹiti i dobiti

Članak 40.

podatke, potrebne za obavljanje
dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s
tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena
na koji je izabran:

- a\o

je zaprimljena

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i

' prekĺšajnu odgovomost za izgovorene riječi niti za
najkasnije tri dana pľi-je zakazanog održavanja
glasovanje u radu Gradskog vijeća'
sjednice Gradskog vijeć'a i ovjerena kod javnog
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su
l
bilježriika najranije osam dana prije podnošenja ikao tajni određeniu skladu s pozitivnim propisima,
iste,
zakoje sazna za vijeme obnašaĺlja dužnosti vijecnika.
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena
oduzeta odnosno ogĺaničenaposlovna
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika
sposobnost danom pravomoćnosti sudske
Gradskog vijeća.
odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen
Članak 43.
na bezuvjetnu kaznu Zatvora u trajanju dužem
Poslovnikom Gradskog vijeća detďjnije se uređuje
od šest mjeseci danom pravomoćnosti presude,
način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice,
- ako odjavi prebivalište s područja Grada
ostvarivanje prava' obveza i odgovomosti vijećnika,
Makarske danom odjave pľebivališta,
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog
- ako mu prestane hrvatsko drŽavljanstvo sukladno
vijeća, djelokĺug, sastav i način rada radnih tijela,
odredbama zakona kojim se uređujehrvatsko
način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću,
državlj anstvo danom njegovog prestanka,
postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana
_ smrću.
na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad
po{n9_9e ostav.ku koja

Članak 41.
Vijecniku, koji za vrijeme üajanja mandata prihvati
obnašanje duŽnosti koja je prema odredbama zakona

nespojiva s dužnošćučlana predstavničkog tijela,
mandat miľuje, azato vrijeme vijećnika zamjenjuje
zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti vijecnik

Gradskog vijeća'
Gradsko vijeće posebnom odlukom uređujenačela

i standarde dobrog ponašanja predsjednika,
potpredsjednika i članova Gradskog vijeća te

predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća
(u nastavku teksta nositelji političkih dužnosti) u
obavljanju nj ihovih dužnosti.

nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika ako podnese
pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku
od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive

dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana
od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Vijećnik moźe tražiti nastavljanje obnašanja
dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak42.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeć,a,
- ľaspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je
na dnevnom redu sjednice Vijeća,
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi
pńjedloge akata i podnositi amandmane na
prijedloge akata,
- postavljati pitanja iz djelokĺug a rada Gradskog

-

-

vijeća,

1 .

Radna tijela Gradskog vijeća su:
1. Mandatno povjerenstvo,

2. Odbor zaizbor i imenovanja,
3. Odbor za statutarno-pravna pitanja.

Radna tijela Gradskog vijeća imaju predsjednika
i 4 (četiri) člana.

Članat ąs.
Mandatno povjerenstvo:

-

kojih je član i glasovati,
se članstva u najviše 2 radna tijela u
koje ga izabere Gradsko vijeće,

na konstifuiĺajućoj sjednici obavješĺava Gradsko

vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće
i imenima izabranih vijećnika temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbomog povjerenstva
o provedenim izbońma,

- obavještava Gradsko vijeće o podnesenim

gradonačelnika,

- prihvatiti

RADNA TIJELA
Clanak 44.

postavljati pitanja gradonačelniku i zamjenicima
sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog
vijeća i na njima raspľavljati, a u radnim tijelima

1.

-

-

ostavkama na vijećničkudužnost te o
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju
obavljati vijećničku dužnost,
obavještava Gradsko vijeće o mirovaĺrju mandata
vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto
njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
obavještava Gradsko vijeće o prestanku
mirovanja inandata vijećnika,

I

Ponedieliak,

-

10.

kolovoza 2009
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obavještava Gradsko vijeće o prestanku mandata
kada se ispune zakonom predviđeniuvjeti i
obavještava Gradsko vijeće da su ispunjeni
zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku

vijećnika.
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- upravlja nekretninama, pokľetninama i imovin-

-

Članat< ło'

odbor za izbor i imenovanj a predlaže:

-

Gradskog vijeća,
izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog

imenovanje i razrješenje i drugih osoba

određenihovim Statutom i drugim odlukama
Gradskog vijeća,
propise o primanjima vijećnika te naknade
troškova vijećnicima zarad u Gradskom vijeću.

Članak47.
Odbor za statutamo-pravna pitanja:
- predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog
vijeća'
- predlaže pokretanje postupka zaizmjenu Statuta
odnosno Poslovnika Gradskog vijeća,
- razmatraprijedloge odluka i drugih općih akata
koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove
usk]ađenostis Ustavom i pľavnim sustavom, te
u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje
mišljene i prijedloge Gradskom vijeću,

-

godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju
pokĺetnina i nekľetnina, a najviše do 1'000.000
kuna ako je stjecanje i otuđivanjeplanirano u
proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim

izbor irazĺješenje predsjednika i potpredsjednika

vijeća,

obavlja i druge poslove odredene ovim Statutom.

propisima,
- upravlja prihodima i rashodima Grada,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na
računu proračuna Grada,

- odlučuje o davanju suglasnosti za

i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu

Gradskog vijeć,a.

Sastav, bĄ članova, djelokrug i način radaradnih
tijela utvrđujeGradsko vijeće na temelju Poslovnika
o radu Gradskog vijeća.
2.

GRADoNAČELNIK
Čhnak ąq.

Gľadonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne
vlasti Grada Makarskę.
Mandat gradonačelnika traje četiri godine
U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:
- pńprema prijedloge općih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata
Gradskog vijeća,
- utvľđujeprijedlog proračuna Grada i izvršenje
proračuna,

zaduž'ivanje

pravnim osobama u većinskom izravnom ili
neizravnom vlasništvu Grada i o davanju
suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je
osnivač Grad,
- donosi pravilnik o unutamjem redu za upravna
tijela Gľada,
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
- utvrđujeplan prijema u službu u upravna tijela
Grada,

- donosi odluku o kľiterijima

za ocjenjivanje
službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

- predlaže izradu prostomog plana kao i njegove
izmjene i dopune na temelju obrazloženih i
argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih

Članat łs.
Gradsko vijeće može, uz radna tijela osnovana
ovim Statutom, osnivati i druga stalna i povremena
radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih
pitanja iz djelokľuga Gradskog vijeća, pripreme
prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja

skim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa
zakonom, ovim Statutom i općim aktom
Gradskog vijeća,
odlučuje o stjecanju i otuđenjupokĺetnina i
nekretnina Gľada Makarske čija pojedinačna
vrijednost ne prelazi 0,5Vo iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi

osoba,

- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi
Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokĺuga Grada, odnosno poslova državne

uprave ako su preneseni Gradu,
nadzirę rad upravnih odjela i službi u
samoupravnom djelokrugu i poslovim a državne
uprave,
- daje mišljenje o prijeďozima koje podnose drugi
ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela
mjesnih odbora,
- obavlja i druge poslove predvidene ovim
Statutom i drugim propisima.
Gradonačelnik je dužan izvijestiti Gradsko vijeće
o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3.
alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10' u mjesecu
Za pľethodno izvještajno razdoblje.

-

Clanak 50.

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i
zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih
tijela Grada.
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Članak 51.

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi
polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka
tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne

godine i do l5. rujna za razdoblje siječanj-lipanj
tekuće godine.

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka

Čtanat so.

Gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika
mandat prestaje po sili zakona:
- danom podnošenja ostavke,
- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju
poslovne sposobnosti,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom

je osuđenradi počinjenja kaznenog djela protiv
slobode i prava čovjeka i građanina,Republike

1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o

pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz
stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana
primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći
broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća

iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Gradsko vijeće ne može zahtijevati od gradonačelnika izvješće o bitno podudamom pitanju pľije
proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog
izvjeśćao istom pitanju.
Clanak 52.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokľuga Grada:
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt
Gľadskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom
povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od
Gradskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni
uočene nedostatke' Ako Gradsko vijeće to ne
učini, gradonačelnikje dužan u roku od osam
dana o tome obavijestiti predstojnika ureda
državne uprave u Županiji spľtsko-dďmatinskoj
te čelnika središnjeg tijela državne uprave
ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela
jedinica lokalne samouprave,
- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog
odbora ako ocijeni daje taj akt u suprotnosti sa
zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog

Hrvatske i vńjednosti zaštićenih međunarodnim

-

pravom,

danom odjave prebivališta s područja jedinice,
danom prestanka hrvatskog državljanstva,
smrću.

Gradsko vijeće u roku od 8 dana obavještava
Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata
gĺadonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora
Za novog gradonačelnika.
Ako mandat gradonačelnika prestaje u godini u
kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog
održavanja' dužnost gľadonačelnika do kĺaja mandata
obavlja zamjenik gradonače|nika.

Clanak 57.

Gradonačelnik i njegovli zamjenici mogu se
ľazriješiti u slučajevima i u postupku propisanom
člankom Ż4. ovog Statuta'
Ako na referendumu bude donesena odluka o
razrješenju gradonačelnika i njegovih zamjenika,
mandat im prestaje danom objave rezultata ľeferenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje
povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje
poslova iz nadležnosti gradonačelnika'
VII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA

NACIONALNE/NIH MANJINA

vijeća'

Čunat ss.
Članak 53.

Gradonačelnik ima dva zamjenika koji zamjenjuje
gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih
razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 54.
Gľadonačelnik može obavljaĺlje određenihposlova
iz svog djelolauga povjeriti zamjenicima, ďi mu time
ne prestaje odgovomost za njihovo obavljanje.
Zaĺnjenik gĺadonačelnikase je u slučaju iz stavka

1. ovog članka dužan pridržavati uputa grado-

Pripadnici nacionďnih manjina u Gradu Makarskoj

sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim

poslovima putem Vijeća nacionalnih manjina i
predstavnika nacionalnih manjina.

Članak 59.
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu
Makarskoj imaju pravo:
- predlagati tijelima Grada Makarske mjere za
unapređivanjepoložaja nacionalnih manjina u
Gradu Makarskoj uključujući davanje prijeďoga

načelnika'
I

Članak ss.

Gradonačelni/ svoJu
obavlja profesionalno, a zamjenici gradonačelnika sami odlučuju
hoće li dužnost obavljati profesionalno.

-

općih akata kojima se ureduju pitanja od značaja
za nacionalnu manjinu;
isticati kandidate za duŽnosti u tijelima Grada

Makarske;

- biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će
ľaspravljati radno tijelo Gradskog vijeća, a tiče
se položaja nacionalne manjine.

Ponedjeljak, 10. kolovoza 2009
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Način, rokovi i postupak ostvarivanja pÍavaiZ
stavka 1' uredit će se poslovnikom Gradskog vijeća
Grada Makarske.

Čunat oo.
Gradonačelnik je dužan u pripremi prijedloga

općih akata od Vijeća nacionalnih manjina, odnosno
predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za
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prenijeti na Grad, ustĄavaju se upravna tijela Gľada

Makarske.
Ustrojstvo i djelokĺug upravnih tijela uređujese
posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Upravna tijela se ustrojavaju kao službe, upravni
odjeli i odsjeci.
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na
temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.

područje Grada Makarske, zatražiti mišljenje i
prijedloge o odredbama kojima se uređujuprava i
slobode nacionalnih manjina.

Ctanak 61.

Na području Grada Makarske pripadnici nacionalnfü manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole

Članak 66.
Upľavna tijela u oblastima zakoje su ustrojeni i
u okviru djelokľuga utvrđenog posebnom odlukom
neposredno izvršavaju i nadziru provođenjeopćih i
pojedinačnih akata tijela Grada te u slučaju neprovođenjaopćeg akta poduzimaju propisane mjere.

i zastave nacionalne manjine.
Zastava nacionďne manjine može se, uZ Zastavu

Čhnak 67.

Republike ľkvatske i zastavu Grada Makaĺske, isticati
na poslovnim zgradamau kojima nacionalna manjina
ima sjedište i u svečanim prigodama značajnim za
nacionalnu manjinu.

Upravna tijela samostďna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje
poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.

Članat oz.

Članak 68.

Vijeća i pľedstavnici nacionalnih manjina mogu
u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i
znamenja svoje nacionalne manjine i to:

Sredstva zarad upravnih tijela osiguravaju se u
Proračunu Grada Makarske, Državnom proľačunu i
iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

-

-

u sastavu svojih pečata ižigova,
u natpisnim pločama na poslovnim zgradama
u kojima imaju sjedište te u službenim i svečaĺlim
prostorijama,
u zaglavljima službenih akata koje donose.

Čunat og.

U svečanim prigodama, važnim za nacionalnu
manjinu, može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma
nacionalne manjine.

Prije izvođenjahimne i/ili svečane pjesme
nacionalne manjine obvezatno se izvodi himna
Republike Hrvatske.

Clanak 64.

Grad Makarska, u skladu s mogućnostima,

finaĺlcijski pomaže rad kultumih i drugih udruga koje
osnivaju pripadnici nacionďnih manjina radi očuvanja
nacionalnog i kultumog identiteta.
Grad Makarska osigurava sredstva za rad Vijeća
naciona]nih manjina i pripadnika nacionďne manjine.

VIU. UPRAVNA TIJELA
Članat os.
Za obav|janje poslova iz sźImoupravĺrog djelokruga
Grada Makarske utvrđenihzakonom i ovim Statutom
te obavljanje poslova drŽavne uprave' koji su zakonom

Ix. JAVNE SLUŽBE
Članak 69.
Grad Makaĺska u okviru Sźunoupravnog djelokruga
osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građanana području
komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti za koje
je zakonom utvrđenoda se obavljaju kaojavna služba.

Čhnak 70.
Grad Makarska

o

sigurava obavlj anj e

dj

elatnosti

iz članka 69. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih
društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i

vlastitih pogona.
U trgovačkim drušwima, u kojima Grad Makarska

ima udjele iľ dionice, Gradonačelnik je člaĺrskupštine
društva (napomena: gĺadonačelnikzastupa Grad kao
pravnu osobu koja ima udjele ili dionice).
obavljanje određenihdjelatnosti Grad Makarska
može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama
temeljem ugovora o koncesiji.

X. MJESNA SAMOUPRAVA
Clanak 71.
Na području Grada Makarske osnivaju se mjesni

odbori kao oblici mjesne samouprave, a radi

i
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ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građanau
odlučivanju o lokalnim poslovima.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja,
više međusobnopovezanih manjih naselja ili za
dijelove naselja koji čine zasebnu razgĺaničenucjelinu
na način i po postupku propisanom zakonom, ovim
Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća kojom
se detaljnije uređujepostupak i način izbora tijela
mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.

Čtanak7Ż.
Mjesni odbori na području Grada Makarske su:
1. M.O. RATAC - ZELENKA
od granice Ko' Makaľska-Makarprema općini
Baška Voda do ''Mostenog potoka'' (korito
potoka od zgĺade hotelskog do ušća kod hotela

"Dalmacija").

2. M.O. BILI BRIG - GORINKA

od "Mostenog potoka", sjevernom stranom
Ulice A. Sĺalčevićado potoka ''Bidol'' (zapadna
strana korita) i dalje do Batinića i Puharića'

3. M.o. PLAZA - sINoKoŠA

od ''Mostenog potoka'' istočno do Jadranske
ulice (zapadna strana) i južna strana Ulice A.
Starčevića'

4. M.O. CENTAR

od Jadranske ulice (istočna strana) do Ulice

M. Pavlinoviéa(užna strana) i Alkarske ulice
(zapadna strana) i dio osejave do športskog
centra.

5. M.O. BIDOL

-

VRPOLJE

istočna strana potoka ''Bidol'', sjeverna strana

Ulica M. Pavlinovića izapadna strana Kotiške
ulice.

6' M'o. IsToK - DUGIŠ
od istočne strane Kotiške ulice, Alkarske uľce
uključivo i Franjevački put do gĺanice sa K'o.
Tučepi.

7. M.O. VELIKO BRDO

Područje i granice mjesnih odbora određujuse
posebnom odlukom Gradskog vijeća i prikazuju se

na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te
odluke.
Članak 73.
Inicijativu i pńjedlog za osnivanje mjesnog odbora

može dati Io 7o građarlaupisanih u popis birač,a za
područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog

odbora, organizaciję

i

udruženja građanate

gradonačelnik.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka
daju građaniili njihove oľganizacije i udruženja,
prijedlog se dostavlja u pisanom obliku gradonačelniku.

Ponedjeljak, 10. kolovoza 2009

Čtanak74.
Gradonače]nik u roku od 15 dana od dana primitka
prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen na način
i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije

podnesen na propisani način i po propisanom
postupku, obavijestit će predlagateljai zatražiti da u
ľoku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje
mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog gradonačelnik upućuje
Gradskom vijeću koje je dužno izjasniti se o prijeďogu
u roku od 60 dana od prijema pńjedloga.

Clanak 75.
U prijedlogu za osnivaĺlje mjesnog odbora navode
se podaci o predlagatelju, području i granicama
mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove
pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori finaĺlciľaĺrja
mjesnog odbora.

Čunat zo.
Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora
i predsjednik vijeća mjesnog odboľa.
Članak77 '
Članove Vijeća mjesnog odbora biraju gradani s
područja mjesnog odbora koji imaju biračko pľavo
na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na
vrijeme od četiľigodine.
Łbomu jedinicu za izbor članova Vijeća mjesnog
odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Postupak izbora Vijeća mjesnog odbora uređuje
se posebnom odlukom Gradskog vijeća uz shodnu
primjenu odredbe zakona kojim se uređujeizbor

članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
samouprave.

Clanak 78.
Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje
gradonačelnik u roku od 60 dana od dana donošenja

odluke Gradskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora
odnosno u roku od 60 dana od dana isteka mandata
ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.
od dana raspisivaĺlja izbora pa do dana izbora ne
može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana'

Čunat zg.
Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 5 do7 članova.
Začlana Vijeća mjesnog odbora može biti biľan
hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života
koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Ponedieliak, 10. kolovoza 2009
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Članat so.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća

iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od

četiri godine.
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za
svoj rad odgovoran je Vijeću mjesnog odbora.
Clanak 81.

Clanak 87.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja

mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i
gradonačelnik.
o inicijativi i pľijedlogu iz prethodnog stavka
Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građanamjesnog odbora za koje se
traži promjena područja.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada

mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik
o svom radu, financijski plan i godišnji obračun te

obavlja druge poslove utvrđenezakonom, ovim
Statutom i odlukama Gľadskog vijeća i grado-

načelnika.

Članat sz.
Programom rada utvrđujuse zadaci mjesnog

Clanak 88.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora

obavlja gľadonačelnik.

Gradonačelnik može u postupku provođenja

nad,zora nad zakonitošóu rada mjesnog odbora
raspustiti Vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo
kľšiodredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora
i ne izvršava povjerene mu poslove'

odbora, osobito u pogledu vođenjabrige o uređenju

XI. IMOVINA I FINANCIRANJE

podľučjamjesnog odbora provođenjem manjih

komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni
standard gľađanana području mjesnog odbora,
vodenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih
potreba građana u oblasti zdľavstva, socijďne skrbi,
kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom
području

GRADA MAKARSKE
Čhnak 89.

Sve pokľetne i nepokĺetne stvari te imovinska
prava koja pripadaju Gradu Makarskoj čine imovinu
Grada Makarske.

Clanak 83.

Članak 90.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje
način konstituiranja, sazivanja i rad Vijeća mjesnog
odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti
članova Vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava
i dužnosti predsjednika Vijeća mjesnog odbora, način

Imovinom Grada upravljaju Gradsko vijeće i
gradonačelnik u skladu s odredbama ovog Statuta
pažnjom dobrog domaćina'
Gľadonačelnik u postupku upravljanja imovinom
Grada donosi pojedinačne akte glede upľavljanja
imovinom na temelju općeg akta Gradskog vijeća o
uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.

odlučivanja te druga pitanja od značaja zarad mjesnog
odbora.

Clanak 84.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći
i dotacija pľavnih ili fizičkih osoba te prihodi koje
posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće'
Clanak 85.

Vijeće mjesnog odbora, radi ĺaspravljanja o

potrebama i interesima građanate davanja prijedloga

za ĺješavanjepitanja od lokalnog značenja, može
sazivati zborove građana.
Zbor građarlamože se sazvati i za dio područja
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zbor građanavodi predsjednik mjesnog odbora
ili član Vijeća mjesnog odbora kojeg odredi Vijeće.

Clanak 91.
Grad Makarska ima prihode kojima u okviru svog
samoupravnog djelokruga slobodno ľaspolaže.

Pľihodi Grada Makaľske su:
- gradski porezi, pirez, naknade, doprinosi i
pristojbe u skladu sa zakonom i posebnim oďuka
Gradskog vijeća,
- prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih
prava,

- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih
-

Članak 86'

Stručne i administrativne poslove za potrebe
mjesnog odboľa obavljaju upravna tijela Grada na
način propisan općim aktom kojim se uređuje
ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada.

-

osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima
Grad ima udjele ili dionice,
pľihodi od koncesija,
novčane kaznę i oduzeta imovinska korist za
prekršaje koje propiše Grad Makarska u skladu
sa zakonom,

udio u zajedničkim porezima sa Splitsko-dďma-

tinskom županijom i Republikom Hrvatskom
tę dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije pľema posebnom zakonu,
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-

sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske

predviđena u Državnom proračunu,

- drugi pľihodi određenizakonom.

Ponędięliak, l0. kolovoza 2009

Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne
akte kadau skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim
stvarima.
Čtanat< gs.

Članak 92.
Procjena godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni

iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada Makarske
iskazuju se u proračunu Grada Makarske.

Svi pľihodi i primici proračuna moľaju biti
raspoređeniu proračunu i iskazani po izvoľima iz

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga
donosi odluke, zaključke, rješenja, pravilnike te opće
akte kadaje Za to ovlašten zakonom ili općim aktom

Gradskog vijeća'

kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeniu

proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Clanak 99.
Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke i
preporuke.

Članak 93.
Proračun Grada Makaĺske i odluka o izvršenju
proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi
za godinu za koju je donesen.
Proračunska godina je ľazdoblje od dvanaest
mjeseci koja počinje 1. siječnja, a zavtśava 3l.
prosinca.

Čhnak 94'
Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću prora-

čunsku godinu na način i u rokovima propisanim
zakonom.

Ukoliko se proľačunza sljedeću proračunsku

godinu ne možę donijeti u propisanom roku, Gradsko
vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na

način i postupku propisanim zakonom i to najduže
zarazdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Čunat gs.
Ako se tijekom proračunske godine smaľlje prihodi
primici
ili povećaju izdaci utvrđeniproračunom,
i
proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih
izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama

i dopunama proračuna po postupku propisnom za
donošenje proračuna.

Čhnak 96.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada
nadzire Gradsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja
proračunskih sredstava Grada nadzire Ministarstvo
financija Republike Hrvatske.

XII. AKTI GRADA
Članak 97.

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja
utvrđenihzakonom i ovim Statutom donosi Statut,
Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna,
odluke i druge opće akte te zaključke i rješenja.

Članak 100.
Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz

članka 97. ovog Statuta na način i u postupku
propisanom ovim Statutom te obavlja nadzor nad
zakonitošću rada upravnih tijela.

Čunat tot.
Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata
Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima
rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima
fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akataiz stavka 1. ovog članka
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu
Splitsko-dalmatinske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se
primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom
postupku i drugih propisa.
U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća
pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su
odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom,
povjerene javne ovlasti.
ČlanaL toz.

Pojedinačni akti, kojima se rješava o obvezirazĺeza
gradskih poreza, doprinosa i naknada, donose se u
skraćenom upravnom postupku'

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod
donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o
pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih
osoba od strane pravnih osoba kojima je Grad
Makarska osnivač.
Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gĺado-

načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i
pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako
posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne moŽe
se izjaviti ža|ba,već, se može pokĺenuti upravni spor.

Clanak 103.
Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog
vijeća u njegovom sźImoupravnom djelokrugu obavlja

Ponedjeljak, 10. kolovoza 2009
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Članak 109.
Gradsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko
lokďnim dužnosnikom u obnašanju javne

Se smatra

Članak 104.
Detaljnije odredbe o aktima Grada Makarske i
postupku donošenja akata utvrđujese Poslovnikom
Gľadskog vijeća.

vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između
privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

xv. PRIJELAZNE

I

ZAVRŠNE oDREDBE

Članak 110.
Članak 105.

opći akti se, prije nego što stupe na snagu'
objavljuju u Glasniku Grada Makarske.
opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana
objave osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga
općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu
danom objave.
opći akti ne mogu imati povratno djelovanje'

XIII. JAVNOST RADA
Clanak 106.
Rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih
tijela Grada je javan.
Predstavnici udruga građana,gĺađanii predstavnici

medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu
odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

s

Clanak 107.
Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim

oblicima javnog pńopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u
Glasniku Grada Makarske i na web stranicama
Grada Makarske.
Javnost rada gradonačelnika osigurava se:
- održavanjem redovitih mjesečnih konferencija
za medije,
- izvještavanjem i napisima u tisku i dľugim
oblicima javnog priopćavanj a,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u
Glasniku Grada Makarske i na web stranicama
Grada Makarske.
Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se
izvještavaĺrjemi napisima u tisku i drugim oblicima
javnog priopćavanja.

xlv. SPRJEČAVANJE sUKoBA
INTERESA

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti
jedna tľećina vijecnika Gradskog vijeća, gradonačelnik
i odbor Za stafutamo-pravna pitanja Gradskog vijeća.

Prijedlog mora biti pisano obraz|ožen, a podnosi
se predsjedniku Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika,
odlučuje hoće li pristupiti raspľavi o predloženoj
promjeni Statuta.
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese
odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj
promjeni, isti prijedlog Se ne može ponovno staviti
na dnevni red Gradskog vijeća prije isteka roka od
šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o
prijedlogu.

Članak 111.

odluke i drugi opći akti, doneseni na temelju

Statuta Grada Makarske i zakona, uskladit će se s
odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje
pojedino područje u zakonom propisanom roku.
Do donošenja općih akata u skladu s odredbama

ovog Statuta primjenjivat ćę se opći akti Grada

Makarske u onim odredbama koje nisu u suprotnosti
s odredbama zakona i ovog Statuta.
U slučaju supľotnosti odredbi općih akata iz stavka
2. ovog članka, neposredno ce se primjenjivati odredbe

zakona i ovog Statuta.

Čunat t tz.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana
objave u "Glasniku Grada Makarske".
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti

Statut Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske"
br. 9107, 19108 i 27 108).

Klasa: 023 -0 I 109 - 10 I 1 I
Ur. broj : ŻI47 l05-04l1 -09- 1
Makarska,4. kolovoza 2009. godine

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

Članak 1O8.

Način djelovanja gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika u obnašanju javnih duŽnosti ureden

je posebnim zakonom.

Na temelju članka 35. Poslovnika o radu Gradskog
vijeća Grada Makaĺske (''Glasnik Grada Makaĺske'',
broj 9lo7), Gradsko vijeće Grada Makarske na 2.
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sjednici održanoj dana 4. kolovoza 2009' godine
donijelo je

RJEŠENJE

Ponedjeljak, 10. kolovoza 2009

Na temelju članka 35' Poslovnika o radu Gradskog
vijeća Grada Makarske (''Glasnik Grada Makarske'',

broj 9107), Gradsko vijeće Grada Makarske na 2.
sjednici održanoj dana 4. kolovoza 2009. godine
donijelo je

o imenovanju članova Odbora za

statutaľno pľavna pitanja
I.

RJEŠENJE

U Odbor za statutamo pravna pitanja imenuju
1. Zvonimir Galić, predsjednik
Ż. Ivo Raos, član
3. Vlado Marušić, član
4. Lori Veličković,članica
5' Tonći Bilić, član

o imenovanju članova Odboľa za

se:

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

međugľadskusuľadnju
T.

U odbor za međugradskusuradnju imenuju se:
I' Żarko Klapiľić, predsjednik
2. YencaRaos, članica
3. Miroslav Šarić,član
4' Miroslav Dudaš, član
5. Viki Puharić, članica

Klasa: 0Ż3-oIlo9-I0l2

Ur. broj: 2147 105-04/ 1 -09- 14
Makarska,4. kolovoza 2009. godine

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

II.

ovo Rješenje o imenovanju stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ''Glasniku Grada
Makarske".
Klasa: 0Ż3-0Il09-I0l2
Ur. broj : 2147 105-0411-09- I 6
Makarska, 4. kolovoza 2009. godine

Na temelju članka 35. Poslovnika o radu Gradskog
vijeća Grada Makarske (''Glasnik Grada Makarske'',
broi 9l07), Gradsko vijeće Grada Makaĺske na 2.
sjednici održanoj dana 4. kolovoza 2009. godine

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

donijelo je

RJEŠENJE

o imenovanju članova odbora za

pľigovore i pritužbe
I.

U odbor za prigovor i pritužbe imenuju se
1' Lori Veličković, predsjednica
2. Jure Brkan, član
3. Zlatko Stanić, član
4. Vinko Glavaš, član
5. Miroslav Dudaš, član

il.
ovo Rješenje o imenovanju stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ''Glasniku Grada
Makarske".
Klasa: 0Ż3-0Il09-I0lŻ

Ur. broj: 2147 105-0411 -09- 15
Makarska,4. kolovoza 2009. godine

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

Na temelju članka 35. Poslovnika o radu Gradskog

Grada Makarske ('' Glasnik Grada Makarske'',
broj 9107), Gradsko vijeće Grada Makarske na 2.
sjednici odrŽanoj dana 4' kolovoza 2009' godine
donijelo je
v ijeć,a

RJEŠENJE
o imenovanju članova Odbora za

nazive ulica i tľgova
t.

U Odbor zanazive ulica i trgova imenuju
1. Ivan Ivanda, predsjednik
2. Ljubo Šarić,član
3. Zlatko Stanić, član
4. Tonći Bilić, član
5. Żeljka Mikavica Vranješ, članica

se:

II.

ovo Rješenje o imenovanju stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ''Glasniku Grada
Makarske".
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Klasa: 023-0U09-1012
Ur. broj: ŻI47 l05-04l | -09 -l7
Makarska,4. kolovoza 2009. godine

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

ovo Rješenje o imenovanju Stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ''Glasniku Grada
Makarske".
Klasa: 0Ż3-0Il09-10lŻ
Ur. bľoj : 2147 l05-04l I -09 -22
Makarska, 4. kolovoza 2009. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKoG VIJEĆA:

Na temelju članka 35. Poslovnika o radu Gradskog

vijeća Grada Makarske (''Glasnik Grada Makarske'',
broj 9107), Gradsko vijeće Grada Makarske na 2.
sjednici održanoj dana 4. kolovoza 2009. godine
donijelo je

RJEŠENJE

o imenovanju članova odbora za

priznanja

Dr. Damiľ Mendeš, v.r.
Na temelju članka 35. Poslovnika o radu Gradskog
vijeća Grada Makarske (''Glasnik Grada Makaľske'',
broj 9107), Gradsko vijeće Grada Makaľske na 2.
sjednici održanoj dana 4. kolovoza 2009. godine

donijelo je

I.

U Odbor zapriznanjaimenuju se
1. Frane Vučko, predsjednik
2' Ivan Pandžić, član
3. Radojka Divić, članica
4. Miĺoslav DruŽianić, član
5. Nikša Gojak, član

il.

ovo Rješenje o imenovanju Stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ''Glasniku Grada
Makarske".

Klasa: 023 -0 I 109 - 1,0 12
Ur. broj: Żl47 105-0411-09- 1 8
Makarska,4. kolovoza 2009. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Dr. Damiľ Mendeš, v.r.
Na temelju članka 35. Poslovnika o radu Gľadskog

RJEŠENJE

o imenovanju članova odbora

za gospodarske aktivnosti

u odbor

*o.ooou.ll *rru.rorti imenuju se
"u
1. Damir
Brzica, predsjednik
Ż. Marijalelas, članica
3. Ante Novak, član
4. Velimiĺ Vidak-Buljan, član
5. Ivo Andrijašević, član

il.

ovo Rješenje o imenovanju stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ''Glasniku Grada
Makarske".
Klasa: 0Ż3-ou09-I0lŻ
Ur. broj : 2147 105-0411 -09- 19
Makarska,4. kolovoza 2009. godine

PREDSIEDNIK
GRADSKoG VIJEĆA:

vijeća Grada Makarske (''Glasnik Grada Makarske'',
broj 9107), Gradsko vijeće Grada Makarske na 2.
sjednici održanoj dana 4. kolovoza 2009' godine
donijelo je

RJESENJE

o imenovanju članova odboľa

za financije i pľoračun
I.

U odbor za financije i proračun imenuju se
1' Joško Lelas, predsjednik
2' Bońs Vľanješ, član
3' Ante Roso, član
4. Miljenko Ćulav, član
5. Igor Batošić, član

Dľ. Damir Mendeš, v.ľ.

Na temelju članka 48. Poslovnika o radu Gľadskog
vijeć,a Grada Makaľske (''Glasnik Grada Makarske'',

broi 9107), Gradsko vijeće Grada Makarske na 2.
sjednici održanoj dana 4' kolovoza 2009' godine
donijelo je

RIEŠENJE

o imenovanju Međustranačkogvijeća

L
U Međustranačkovijeće imenuju se:
1. Damir Mendeš, predsjednik

GLASNIK
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sjednici održanoj dana 4. kolovoza 2009. godine
donijelo je

2. Zvonimlr Galić, član
3. Gloryan Grabner, član

4. AnitaPervan, članica
5' Z|atko Gareljić, član
6' Jagoda Martić, članica

RIEŠENJE

o imenovanju Komisije za popis birača

7. Miroslav Družianić član

L

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

U Komisiju za popis biĺačaimenuju
1. Ivan Pavlinović, predsjednik
2. Vedran Kovačević, član
3. Čedo Crljen, član

i

Klasa: 0Ż3-01l09-IolŻ
Ur. broj : ŻI47 l05 -04ĺ I-09-20
Makaľska,4. kolovoza 2009' godine

se:

II.
ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i

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

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

Klasa: 0Ż3-0Ll09-I0l2

Ur' broj : ŻI47 l05 -04l I-o9-2I
Makarska,4. kolovoza 2009. godine

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

Na temelju članka 64' Poslovnika o radu Gradskog
vijeća Grada Makarske (''Glasnik Grada Makarske'',

broj 9/07), Gradsko vijeće Grada Makarske na 2.

sADRŽAJ
Gradsko vijeće
2. Rješenje o imenovanju odbora Za statutarno-pravna pitanja

78

3' Rješenje o imenovanju odbora za prigovor i pritužbe

78

4. Rješenje o imenovanju odbora za međugradsku suradnju

78

5. Rješenje o imenovanju odbora zanazive ulica i trgova

78

6. Rješenje o imenovanju odbora

zapiznanja

79

7. Rješenje o imenovanju odbora za financije i proračun

79

8' Rješenje o imenovanju odbora za gospodarske aktivnosti

79

9. Rješenje o imenovanju Međustľanačkogvijeća

79

10. Rješenje o imenovanju

80

Komisije za popis birača

I

t,

i

GLASNIK

I

Grada

i

MAI(ARSKE
IZDAVAČ: Grad Makarsk

a -

Za izdavača odgovara uľednica Lara Rakušić lvanković' dipl. iur., Makarska, obala kĺalja Tomislava
Tisak: Tiskara ''Franjo Kluz'' d'd' - omiš

1

