
Ž U P A N I J A  S P L I T S K O  D A L M A T I N S K A

s l u ž b e n o  g l a s i l o  G r a d a  M A K A R S K E

Telefoni: 608-401, 608-404
Telefax: 612-046

List izlazi po potrebi

GODINA XXI               Broj 8
Makarska, 12. svibnja 2014.

Godišnja pretplata 400,00 kuna
doznačuje se na Žiro račun broj:
2390001-1824900000 - HPB d.d. Zagreb

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske 
(„Glasnik Grada Makarske“ br. 8/09, 13/09, 2/13, 
8/13 i 9/13-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada 
Makarske dana 30. travnja 2014. godine, donosi 

 
Z A K LJ U Č A K 

o izmjeni i dopuni Zaključka o cjeniku 
tržnih usluga

Gradske tržnice u Makarskoj 
 

Članak 1.

U Zaključku o cjeniku tržnih usluga Gradske 
tržnice u Makarskoj („Glasnik Grada Makarske“ br. 
1/10) točka 3.  stavci:  a i b,  mijenjaju se i glase: 
 
a) Kiosci: 

- naknada po ugovoru za godišnje korištenje 
kioska površine do 4 m2 iznosi 11.400,00 kuna, 
- naknada po ugovoru za godišnje korištenje 
kioska površine do 8 m2 iznosi 15.000.00 kuna, 
- naknada po ugovoru za godišnje korištenje kioska 
površine veće od 8 m2 naplaćuje se 1.875,00  kuna 
dodatno za svaki m2 iznad naznačene površine, 
- naknada po ugovoru za sezonsko ljetno korištenje 
kioska (od 16. travnja do 15. listopada) površine  do 4 
m2 iznosi 7.200,00 kuna, a za zimsko 5.400,00 kuna, 
- naknada po ugovoru za sezonsko ljetno korištenje 
kioska (od 16. travnja do 15. listopada) površine do 8 
m2 iznosi 9.000,00 kuna, a za zimsko 7.200,00 kuna,   
- naknada za mjesečno korištenje kioska do 4 
m2 u periodu od 16. travnja do 15. listopada 
iznosi 2.000,00 kuna, a u periodu od 16. 
listopada do 15. travnja iznosi 1.500,00 kuna,   
- naknada za mjesečno korištenje kioska do 8 
m2 u periodu od 16. travnja do 15.listopada 
iznosi 3.000,00 kuna, a u periodu od 16. 
listopada do 15. travnja iznosi 2.000,00 kuna,   
              

b) Tole:
 
- naknada po ugovoru za godišnje 
korištenje iznosi 4.200,00 kuna za 1 m2, 
- naknada po ugovoru za sezonsko (ljetno) 
korištenje u razdoblju od 16. travnja do 15. 
listopada iznosi 2.700,00 kuna za 1 m2, za mjesečno 
korištenje o navedenom periodu iznosi 800,00 kuna, 
- naknada po ugovoru za zimsko korištenje u 
razdoblju od 16. listopada do 15. travnja iznosi 
  2.100,00 kuna za 1 m2, za mjesečno korištenje 
u ovom razdoblju naknada iznosi 450,00 kuna, 
- za dnevno korištenje tola naknada iznosi: 
- u ljetnom periodu 40,00 kuna za 1 m2, 
- zimskom 20,00 kuna za 1 m2. 
                                                             

Članak 2.

Ovaj Zaključak o izmjeni i dopuni  Zaključka o 
cjeniku tržnih usluga Gradske tržnice u Makarskoj 
stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u 
Glasniku Grada Makarska.

 
Klasa:307-03/14-30/1 
Ur. broj:2147/05-04-12/1-14-1 
Makarska, 30.04. 2014. godine                                                                           

                                                         Gradonačelnik 
                                                           Tonći Bilić,ing.,v.r. 

Na temelju članka 11. stavak 4. Zakona o zaštiti 
i spašavanju (Narodne novine, broj 174/04, 79/07.) 
i članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik 
Grada Makarske, br. 8/09, 13/09, 2/13, 8/13 i 9/13. 
- pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Makarske, 
donosi
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 ZAKLJUČAK
o provedbi smotriranja pripadnika 

postrojbi civilne zaštite grada Makarske 
     

Članak 1.

Nalaže se održavanje smotre pripadnika 
specijalističke postrojbe civilne zaštite grada 
Makarske za spašavanje iz ruševina, specijalističke 
postrojbe civilne zaštite grada Makarske za 
logistiku i postrojbe civilne zaštite opće namjene 
grada Makarske. 

 
Članak 2.

Smotra postrojbi iz članka 1. ovog zaključka 
održat će se u utorak 27. svibnja 2014. godine  u 
vremenu od 15,00 do 18,00 sati, u sobi 26 zgrade 
Grada Makarske.  

Članak 3.

Smotra će se održati radi:
•	 provjere stvarnog stanja popunjenosti 

postrojbi iz članka 1. ovog zaključka u 
slučaju neposredne prijetnje, katastrofe ili 
velike nesreće;

•	 prikupljanja podataka potrebitih za 
pozivanje, mobilizaciju, opremanje i 
djelovanje postrojbi iz članka 1. ovog 
zaključka.

Članak 4.

Smotru će izvršiti načelnik Stožera zaštite i 
spašavanja grada Makarske.

Članak 5.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja 
i objavit će se u Glasniku Grada Makarske. 

                                                                                                                                                                  
Klasa: 810-01/14-01/5
Ur.broj: 2147/05-06/1-14-2
Makarska, 5. svibnja 2014.
                                                              Gradonačelnik
                                                          Tonći Bilić, ing.,v.r.
 

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske 
(Glasnik Grada Makarske br.8/09, 13/09, 2/13,8/13 
i 9/13-pročišćeni tekst) i članka 30. Odluke o izboru 
članova vijeća mjesnih odbora na području grada 
Makarske (Glasnik Grada Makarske br. 12/13 i 
6/14) Gradonačelnik Grada Makarske dana 30. 
travnja 2014.godine, donosi 

R J E Š E N J E
o imenovanju Izbornog povjerenstva za 

provedbu 
za izbora članova vijeća mjesnih odbora 

Članak 1.

U  Izbornog povjerenstvo za provedbu  izbora 
članova vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: 
Izborno povjerenstvo)  imenuju se: 

1.    Lara Rakušić Ivanković, dipl.iur., za 
predsjednicu,
2.    Hrvoje Pejić dipl.iur., za potpredsjednika,
3.    Tonći Batinić, za člana,
4.    Ivana Pleić, za članicu,
5.    Tihana Ravlić, za članicu,
6.    Vesna Svaguša, za članicu.

Članak 2.

Izborno povjerenstvo za provedbu izbora članova 
vijeća mjesnih odbora, sukladno čl.31. Odluke o 
izboru članova vijeća mjesnih odbora na području 
grada Makarske:

•	brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora za 
članove vijeća, 

•	obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje 
izbora, 

•	ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju 
kandidature za članove vijeća, 

•	na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje 
kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu 
listu svih kandidacijskih lista za izbor članova 
vijeća, 

•	određuje biračka mjesta za izbore članova vijeća, 

•	imenuje predsjednika, potpredsjednika i članove 
biračkih odbora, 

•	nadzire rad biračkih odbora na biračkim 
mjestima, 

•	nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor 
članova vijeća  
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•	prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na 
biračkim mjestima, 

•	objavljuje rezultate izbora za članove vijeća, 

•	obavlja i druge poslove u svezi provedbe 
izbora za članove vijeća u skladu sa zakonom i 
Odlukom.

Članak 3.

Određuje se da će sjedište Izbornog povjerenstva 
za vrijeme rada na provedbi izbora članova vijeća 
mjesnih biti u sobi br.9. Grada Makarske, Grad 
Makarska, Obala kralja Tomislava 1, 1 kat.

Članak 4.

Predsjednici, potpredsjednici, članovima 
Izbornog povjerenstva određuje se naknada u 
iznosu od 5.000,00 kuna neto po osobi.

Članak 5.

Sredstvima  za provođenje izbora raspolože 
Izborno povjerenstvo.

Izborno povjerenstvo odgovorno je za raspodjelu 
i trošenje sredstava za provođenje izbora te dodjelu 
odgovarajućih sredstava tijelima koja obuhvaćaju i 
sredstava za naknadu obavljanja administrativnih i 
stručnih poslova.

Izborno povjerenstvo utvrđuje naknadu za rad 
biračkih odbora.

Članak 6.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u „Glasniku Grada Makarske“.

Klasa:080-01/14-02/1
Ur.broj:2147/05-04-12/1-14-1
Makarska,  30. travnja 2014.g.
                                                     Gradonačelnik 
                                                  Tonći Bilić, ing.,v.r.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske 
(Glasnik Grada Makarske br.8/09, 13/09, 2/13,8/13 
i 9/13-pročišćeni tekst) i članka 30. Odluke o izboru 
članova vijeća mjesnih odbora na području grada 
Makarske (Glasnik Grada Makarske br. 12/13 i 
6/14) Gradonačelnik Grada Makarske dana 12. 
svibnja 2014.godine, donosi 

R J E Š E N J E
o imenovanju proširenog sastava

Izbornog povjerenstva za provedbu 
za izbora članova vijeća mjesnih odbora 

Članak 1.

U  prošireni sastav Izbornog povjerenstvo za 
provedbu  izbora članova vijeća mjesnih odbora 
imenuju se: 

1. Miljenko Čulav,član
2. Darko Martinović, član
3. Željko Međurečan, član
4. Ivan Pavlinović, član
5. Šimun Babić, član
6. Roberto Brzica, član.

Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u Službenom Glasniku Grada 
Makarske.

Klasa:080-01/14-02/1
Ur.broj: 2147/05-04-12/1-14-2
Makarska, 12. svibnja 2014.g.
                                                       Gradonačelnik

Tonći Bilić, ing.,v.r.
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