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Makarska, 19. svibnja 2020.

Na temelju odredbe članka 95. stavak 3. i 4. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu (˝Narodne 
novine˝, broj 68/18, 110/18 i 32/20), a u svezi 
članka II. Odluke ministra graditeljstva i prostornog 
uređenja o nastupanju posebnih okolnosti Klasa: 
804-08/20-01/1, Ur.broj: 531-01-20-1 od 20 ožujka 
2020.g. te članka 36. Statuta Grada Makarske 
(Glasnik Grada Makarske, br. 8/18 i 14/18), Gradsko 
vijeće Grada Makarske na 20. sjednici održanoj 
dana 18. svibnja  2020. godine, donosi

ODLUKU
o korištenju dijela naplaćenih sredstava 

komunalne naknade i komunalnog 
doprinosa u 2020. godini i za druge namjene

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se mogućnost 

korištenje dijela naplaćenih sredstava komunalne 
naknade i komunalnog doprinosa u 2020. godini i 
za druge namjene, u uvjetima proglašene epidemije 
bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARS 
CoV-2 na području Republike Hrvatske, uslijed 
koje se nastupile posebne okolnosti koje se nisu 
mogle predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, 
a koje ugrožavaju život i zdravlje građana, imovinu 
veće vrijednosti, narušavaju gospodarsku aktivnost 
i uzrokuju znatnu gospodarsku štetu.

Članak 2.
Zbog nastupanja posebnih okolnosti, iz 

prethodnog članka, dio naplaćenih sredstava 
komunalne naknade u 2020. godini može se koristiti 
i za druge namjene različite od namjena propisanih 
člankom 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu, 
a sukladno Odluci o Izmjeni i dopuni Proračuna 
Grada Makarske za 2020. godinu.

Članak 3.
Zbog nastupanja posebnih okolnosti, iz članka 1. 

ove Odluke, dio naplaćenih sredstava komunalnog 
doprinosa u 2020. godini može se koristiti i za 
druge namjene različite od namjena propisanih 
člankom 76. Zakona o komunalnom gospodarstvu, 
a sukladno Odluci o Izmjeni i dopuni Proračuna 
Grada Makarske za 2020. godinu.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Glasniku Grada Makarske.

Klasa:363-03/20-02/1
Ur.broj:2147/01-03/3-20-2
Makarska, 18. svibnja 2020.g.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                           Marko Ožić-Bebek, dr.med.,v.r.

Na temelju članka 107.a stavak 4. Općeg 
poreznog zakona (Narodne novine 115/2016, 
106/2018, 121/2019, 32/2020, 42/2020) te članka 
36. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada 
Makarske, 8/18 i 14/18) Gradsko vijeće Grada 
Makarske na 20. sjednici održanoj dana 18. svibnja 
2020.g., donosi  

ODLUKU
o djelomičnom oslobađanju od plaćanja 
poreza na korištenje javnih površina na 

području Grada Makarske 

Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način 

djelomičnog oslobađanja od plaćanja poreza na 
korištene javnih površina na području Grada 
Makarske za 2020.g., kao mjera suzbijanja 
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negativnih gospodarskih posljedica nastalih u 
uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19, 
uzrokovane virusom SARS CoV-2 na području 
Republike Hrvatske, uslijed koje su nastupile 
posebne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti 
i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožavaju 
život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, 
narušavaju gospodarsku aktivnost i uzrokuju znatnu 
gospodarsku štetu.

Članak 2.
Obveznici plaćanja poreza na korištenje javnih 

površina, za godišnje porezno razdoblje, u I., II. i III. 
zoni, sukladno Odluci o porezu na korištenje javnih 
površina na području Grada Makarske (Glasnik 
Grada Makarske, br. 21/17, 7/18 i 19/18), kojima 
je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike 
Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih 
okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i 
održavanja sportskih i kulturnih događanja (NN br. 
32/20), obustavljen rad, zbog posebnih okolnosti 
iz članka 1. ove Odluke, djelomično se oslobađaju 
od plaćanja poreza na korištenje javnih površina, 
za godišnje porezno razdoblje za 2020.g. i to za 
mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020.g., odnosno 
oslobađaju se 25 % iznosa godišnjeg poreza za 
2020.g.

Obveznici plaćanja poreza iz prethodnog stavka 
oslobađaju se plaćanja poreza po službenoj dužnosti, 
bez podnošenja zahtjeva.

Članak 3.
Obveznici plaćanja poreza iz prethodnog članka, 

kojima zbog posebnih okolnosti iz članka 1. ove 
Odluke nije obustavljen rad Odlukom Stožera 
civilne zaštite Republike Hrvatske iz članka 2. ove 
Odluke, mogu se djelomično osloboditi od plaćanja 
poreza na korištenje javnih površina za godišnje 
porezno razdoblje za 2020.g. i to za mjesece ožujak, 
travanj i svibanj 2020.g., odnosno za 25 % iznosa 
godišnjeg poreza za 2020.g., podnošenjem zahtjeva 
Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, pod 
sljedećim uvjetima:

- da imaju pad prihoda/primitaka najmanje 
50% u razdoblju od 01. ožujka do 31. svibnja 
2020.g., u odnosu na isto razdoblje prethodne 
godine, a koji se odnosi na poslovni prostor za 
koji je odobreno korištenje javne površine za 
koju se podnosi zahtjev,
- da na dan podnošenja zahtjeva nemaju 
dospjelih dugovanja prema Gradu Makarska, po 
bilo kojoj osnovi. Smatra se da obveznik nema 
dospjelih dugovanja ako je iznos dospjelog 
duga manji od 200,00 kuna.

Članak 4.
Zahtjev iz prethodnog članka obveznici mogu 

podnijeti zaključno do 30. lipnja 2020.g., uz dostavu 
dokaza o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. ove 
Odluke. Zahtjev se podnosi elektroničkim putem 
na adresu elektroničke pošte Grada Makarske: 
pisarnica@makarska.hr ili pisarnica2@makarska.hr 
ili putem poštena adresu Grad Makarska, Upravni 
odjel za komunalne djelatnosti.

Na temelju podataka koje dostavi podnositelj 
zahtjeva te podataka kojim raspolaže Grad 
Makarska, nadležni odjel će, u jednostavnom i 
žurnom postupku, utvrditi ispunjenje uvjeta za 
djelomično oslobođenje od plaćanja poreza na 
korištene javne površine za 2020.g.,sukladno 
odredbama ove Odluke te o osnovanosti zahtjeva 
obavijestiti podnositelja zahtjeva elektroničkim 
putem ili na drugi prikladan način. Nadležni odjel 
može, ukoliko to smatra potrebnim, od podnositelja 
zahtjeva tražiti i dodatne dokaze o ispunjavanju 
propisanih uvjeta, izdane od nadležnog tijela.

Ako se naknadno utvrdi da je podnositelj zahtjeva 
ostvario pravo djelomičnog oslobađanja od plaćanja 
poreza po odredbama ove Odluke,dostavom 
netočnih ili lažnih podataka, primijenit će se 
odredbe o odgovornosti propisane zakonom, a 
mjera djelomičnog oslobađanja od plaćanja poreza 
na korištenje javnih površina i njezini učinci će se 
poništiti.

Članak 5.
Za obveznike koji su ostvarili pravo djelomičnog 

oslobađanja od plaćanja poreza na korištenje 
javne površine, sukladno odredbama ove Od-
luke, oslobađanje od plaćanja poreza iskazat će 
se u rješenju o razrezu porezana korištenje javne 
površine Upravnog odjel za komunalne djelatnosti.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 

objave u Glasniku Grada Makarske.

Klasa:415-01/20-02/1
Ur.broj:2147/01-03/3-20-2
Makarska, 18. svibnja 2020.g.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                          Marko Ožić-Bebek, dr.med.,v.r.
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Na temelju odredbe članka 95. stavak 2. Zakona 
o komunalnom gospodarstvu (˝Narodne novine˝, 
broj68/18, 110/18 i 32/20), a u svezi članka II. 
Odluke ministra graditeljstva i prostornog uređenja 
o nastupanju posebnih okolnosti Klasa: 804-08/20-
01/1, Ur.broj: 531-01-20-1 od 20 ožujka 2020.g. te 
članka 36. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada 
Makarske, br. 8/18 i 14/18), Gradsko vijeće Grada 
Makarske na 20. sjednici održanoj dana 18. svibnja  
2020. godine, donosi

ODLUKU
o djelomičnom oslobađanju od plaćanja 

komunalne naknade 

Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način 

djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne 
naknade za 2020.g., za poslovni prostor i građevinsko 
zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, 
kao mjera suzbijanja negativnih gospodarskih 
posljedica nastalih u uvjetima proglašene epidemije 
bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARS 
CoV-2, na području Republike Hrvatske, uslijed 
koje su nastupile posebne okolnosti koje se nisu 
mogle predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, 
a koje ugrožavaju život i zdravlje građana, imovinu 
veće vrijednosti, narušavaju gospodarsku aktivnost 
i uzrokuju znatnu gospodarsku štetu.

Članak 2.
Obveznici komunalne naknade za poslovni 

prostor i građevinsko zemljište koje služi 
obavljanju poslovne djelatnosti, koji poslovnu 
djelatnost ne obavljaju sezonski, odnosno kad se 
poslovna djelatnost obavlja više od šest mjeseci u 
kalendarskoj godini, a kojima je Odlukom Stožera 
civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama 
ograničavanja društvenih okupljanja, rada u 
trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih 
i kulturnih događanja (NN br. 32/20) obustavljen 
rad, zbog posebnih okolnosti iz prethodnog članka, 
djelomično se oslobađaju od plaćanja komunalne 
naknade za 2020.g. i to prvog obroka za 2020.g.

Obveznici komunalne naknade iz prethodnog 
stavka djelomično se oslobađaju od plaćanja 
komunalne naknade, bez podnošenja zahtjeva, po 
službenoj dužnosti.

Članak 3.
Obveznici komunalne naknade iz članka 2. ove 

Odluke, kojima Odlukom Stožera civilne zaštite 
Republike Hrvatske, zbog posebnih okolnosti iz 
članka 1. ove Odluke, nije obustavljen rad, mogu 
se djelomično osloboditi od plaćanja komunalne 

naknade za 2020.g. i to prvog obroka za 2020.g., 
podnošenjem zahtjeva Upravnom odjelu za 
komunalne djelatnosti, pod sljedećim uvjetima:

- da imaju pad prihoda/primitaka od 
najmanje 50% u razdoblju od 01. ožujka do 31. 
svibnja 2020. godine, u odnosu na isto razdoblje 
prethodne godine, a koji se odnosi na poslovni 
prostor i građevinsko zemljište za koje se 
podnosi zahtjev,

- da na dan podnošenja zahtjeva nemaju 
dospjelih dugovanja prema Gradu Makarska, po 
bilo kojoj osnovi. Smatra se da obveznik nema 
dospjelih dugovanja ako je iznos dospjelog duga 
manji od 200,00 kuna.

 
Članak 4.

Zahtjev iz prethodnog članka obveznici mogu 
podnijeti do 30. lipnja 2020.g., uz dostavu dokaza 
o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. ove Odluke. 
Zahtjev se podnosi elektroničkim putem na adresu 
elektroničke pošte Grada Makarske: pisarnica@
makarska.hr ili pisarnica2@makarska.hr ili putem 
pošte na adresu Grad Makarska, Upravni odjel za 
komunalne djelatnosti.

Na temelju podataka koje dostavi podnositelj 
zahtjeva te podataka kojim raspolaže Grad 
Makarska, nadležni odjel će, u jednostavnom i 
žurnom postupku, utvrditi ispunjenje uvjeta za 
djelomično oslobođenje od plaćanja komunalne 
naknade za 2020.g. te o osnovanosti zahtjeva 
obavijestiti podnositelja zahtjeva elektroničkim 
putem ili na drugi prikladan način. Nadležni odjel 
može, ukoliko to smatra potrebnim, od podnositelja 
zahtjeva tražiti i dodatne dokaze o ispunjavanju 
propisanih uvjeta, izdane od nadležnog tijela.

Ako se naknadno utvrdi da je podnositelj 
zahtjeva ostvario pravo djelomičnog oslobađanja 
od plaćanja komunalne naknade, po odredbama 
ove Odluke, dostavom netočnih ili lažnih podataka, 
primijenit će se odredbe o odgovornosti propisane 
zakonom, a mjera djelomičnog oslobađanja od 
plaćanja komunalne naknade i njezini učinci će se 
poništiti.

Članak 5.
Za obveznike komunalne naknade koji su ost-

varili pravo djelomičnog oslobađanja od plaćanja 
komunalne naknade, sukladno odredbama ove Od-
luke, Upravni odjel za financije i proračun će na kn-
jigovodstvenoj kartici obveznika iskazati umanjen-
je obveze plaćanja iznosa prvog obroka komunalne 
naknade za 2020.g.



Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 

objave u Glasniku Grada Makarske.

Klasa:363-03/20-01/1
Ur.broj: 2147/01-03/3-20-2
Makarska, 18. svibnja 2020.g.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                             Marko Ožić-Bebek, dr.med.,v.r.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Makarske 
(Glasnik Grada Makarske, 8/18 i 14/18) Gradsko 
vijeće Grada Makarske na 20. sjednici održanoj 
dana 18. svibnja  2020.g., donosi  

ODLUKU
o oslobađanju od plaćanja zakupnine/

naknade za poslovne prostore u vlasništvu 
Grada Makarske

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način 

oslobađanja od plaćanja zakupnine/naknade (u 
daljnjem tekstu: zakupnina) za poslovne prostore 
u vlasništvu Grada Makarske, kao mjera suzbija-
nja negativnih gospodarskih posljedica nastalih u 
uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19, 
uzrokovane virusom SARS CoV-2 na području Re-
publike Hrvatske, uslijed koje su nastupile posebne 
okolnosti, koje se nisu mogle predvidjeti i na koje se 
nije moglo utjecati, a koje ugrožavaju život i zdrav-
lje građana, imovinu veće vrijednosti, narušavaju 
gospodarsku aktivnost i uzrokuju znatnu gospodar-
sku štetu.

Članak 2.
Zakupnici/korisnici (u daljnjem tekstu: zakupni-

ci) poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske, 
kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Repub-
like Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih 
okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i 
održavanja sportskih i kulturnih događanja (NN br. 
32/20) obustavljen rad, zbog posebnih okolnosti 
iz prethodnog članka, oslobađaju se od plaćanja 
zakupnine za mjesece ožujak, travanj i svibanj 
2020.g.

Oslobađanje od plaćanja zakupnine iz prethod-
nog stavka provodi se bez podnošenja zahtjeva, po 
službenoj dužnosti od strane Upravnog odjela za fi-
nancije i proračun.

Članak 3.
Zakupnici iz prethodnog članka,kojima nije 

obustavljen rad Odlukom Stožera civilne zaštite 
Republike Hrvatskeiz prethodnog članka, zbog 
posebnih okolnosti iz članka 1. ove Odluke, mogu 
se osloboditi od plaćanja zakupnine za mjesece 
ožujak, travanj i svibanj 2020.g., podnošenjem 
zahtjeva Upravnom odjelu za komunalne djelatnos-
ti, podsljedećim uvjetima: 

- da imaju pad prihoda/primitaka najmanje 
50%, za razdoblje od 01. ožujka do 31. svibnja 
2020.g., u odnosu na isto razdoblje prethodne 
godine, a koji se odnosi na poslovni prostor za koji 
se podnosi zahtjev,

- da na dan podnošenja zahtjeva nemaju 
dospjelih dugovanja prema Gradu Makarska, po 
bilo kojoj osnovi. Smatra se da zakupnik nema 
dospjelih dugovanja, ako je iznos dospjelog duga 
manji od 200,00 kuna.
 

Članak 4.
Zahtjev, iz prethodnog članka,zakupnici mogu 

podnijeti zaključno do 30. lipnja 2020.g., uz 
dostavu dokaza o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. 
ove Odluke.

 Zahtjev se podnosi elektroničkim putem 
na adresu elektroničke pošte Grada Makarske 
pisarnica@makarska.hr ili pisarnica2@makarska.hr 
ili putem pošte na adresu Grad Makarska,Upravni 
odjel za komunalne djelatnosti.

Na temelju podataka koje dostavi podnositelj 
zahtjeva te podataka kojim raspolaže Grad 
Makarska, nadležni odjel će, u jednostavnom i 
žurnom postupku, utvrditi ispunjenje uvjeta za 
oslobađanje od plaćanja zakupnine, sukladno 
odredbama ove Odluke te o osnovanosti zahtjeva 
obavijestiti podnositelja zahtjeva elektroničkim 
putem ili na drugi prikladan način. Nadležni odjel 
može, ukoliko to smatra potrebnim, od podnositelja 
zahtjeva tražiti i dodatne dokaze o ispunjavanju 
propisanih uvjeta, izdane od nadležnog tijela.

Ako se naknadno utvrdi da je podnositelj zahtje-
va ostvario pravo djelomičnog oslobađanja od 
plaćanja zakupnine dostavom netočnih ili lažnih po-
dataka, primijenit će se odredbe o odgovornosti pro-
pisane zakonom, a mjera oslobađanja od plaćanja 
zakupnine i njezini učinci će se poništiti.

Članak 5.
Za zakupnike koji su ostvarili pravo oslobađanja 

od plaćanja zakupnine, sukladno odredbama ove 
Odluke, Upravni odjel za financije i proračun 
stornirat će račune za mjesece ožujak, travanj i 
svibanj 2020.g. za zakup/korištenje poslovnog pros-
tora.

Za već podmirene račune za zakupninu za mjese-
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ce ožujak, travanj i svibanj 2020.g. neće se vršiti 
povrat sredstava, već će se pretplaćenom zakupni-
nom podmiriti sljedeće mjesečne zakupnine do vi-
sine pretplaćenog iznosa. 

Članak 6.
Na temelju ove Odluke zakupnici će se oslo-

boditi plaćanja zakupnine, bez sklapanja aneksa 
postojećih ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 

objave u Glasniku Grada Makarske.

Klasa:372-03/20-01/2
Ur.broj: 2147/01-03/3-20-2
Makarska, 18. svibnja 2020.g.
       
                         PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                                Marko Ožić-Bebek, dr.med.,v.r.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Makarske 
(„Glasnik Grada Makarske“, br. 8/18 i 14/18) 
Gradsko vijeće Grada Makarske na 20. sjednici, 
održanoj 18. svibnja  2020. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće 

o radu 
Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ 

Makarska za pedagošku godinu 2018./2019. 
i Godišnje financijsko izvješće za 2019. 

godinu Dječjeg vrtića 
“Biokovsko zvonce”

Članak 1.
Daje se suglasnost na Godišnje izvješće o radu 

Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ Makarska za 
pedagošku godinu 2018./2019., KLASA: 601-
01/19-01/40, URBROJ: 2147-23-01-19-1, i na 
Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu 
Dječjeg vrtića “Biokovsko zvonce” Makarska, 
KLASA: 400-01/20-01/40, URBROJ: 18-20-1.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Glasniku Grada Makarske“.

KLASA: 023-05/19-03/14 
URBROJ: 2147/01-06/1-20-3          
Makarska, 18.svibnja  2020.g.    
  
                          PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                                Marko Ožić-Bebek, dr.med.,v.r.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama 
(“Narodne novine”, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 
127/19), članak 3. i 12. Zakona o upravljanju javnim 
ustanovama u kulturi ((“Narodne novine”,  br.  96/01 
i 98/19), članka 21. Zakona o muzejima (“Narodne 
novine”, br. 61/18 i 98/19), članka 12. Odluke o 
osnivanju Ustanove Gradske galerije Antun Gojak, 
KLASA: 021-01/1995-01/843, URBROJ: 2147-01-
95-1 od 4. ožujka 1995., i članka 36. Statuta Grada 
Makarske (“Glasnik Grada Makarske”, br. 8/18 i 
14/18), Gradsko vijeće Grada Makarske na svojoj  
20. sjednici održanoj 18. svibnja  2020. godine 
donosi

ZAKLJUČAK
o  davanju suglasnosti na prijedlog

I. Izmjena Statuta Gradske galerije Antun 
Gojak

Članak 1.
Daje se suglasnost Gradskoj galeriji Antun Gojak 

na prijedlog I. Izmjena Statuta Gradske galerije 
Antun Gojak.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Glasniku Grada Makarske.

KLASA: 612-05/18-01/6
URBROJ: 2147/01-06/5-20-7
Makarska, 18. svibnja 2020. 

                           PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                                Marko Ožić-Bebek, dr.med.,v.r.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Makarske 
(Glasnik Grada Makarske, br. 8/18 i 14/18), Gradsko 
vijeće Grada Makarske na 20. sjednici održanoj 18. 
svibnja  2020. godine, donosi 

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na 

Izvješće o radu i Godišnje financijsko 
izvješće Gradske galerije Antun Gojak 

za 2019. godinu   

Članak 1.
Daje se suglasnost na Izvješće o radu 

Gradske galerije Antun Gojak za 2019. godinu 
KLASA400-01/20-01/33, URBROJ: 18-20-1.
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Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Glasniku Grada Makarske“.

KLASA: 400-01/20-01/33
URBROJ: 2147/01-06/5-20-3
Makarska, 18. svibnja 2020.g.

                         PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                                Marko Ožić-Bebek, dr.med.,v.r.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama 
(“Narodne novine”, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 
127/19), članak 3. i 12. Zakona o upravljanju javnim 
ustanovama u kulturi (NN, br.  96/01 i 98/19), članka 
15.  i članka 48. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj 
djelatnosti (“Narodne novine”, br. 17/19 i 98/19), i 
članka 49. Statuta Grada Makarske (“Glasnik Grada 
Makarske”, br. 8/18 i 14/18), Gradsko vijeće Grada 
Makarske na 20. sjednici, održanoj 18. svibnja  
2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o  davanju suglasnosti na prijedlog I. 
Izmjena Statuta Gradske knjižnice 

Makarska

Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost Gradskoj knjižnici 

Makarska na I. Izmjene Statuta Gradske knjižnice 
Makarska, KLASA: 612-04/20-40/1, UR.BROJ: 
18-20-1.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Glasniku Grada Makarske.

KLASA: 612-04/20-40/1
UR.BROJ: 2147/01-06/5-20-3
Makarska,  18. svibnja 2020.g.
  
                         PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                                Marko Ožić-Bebek, dr.med.,v.r.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Makarske 
(Glasnik Grada Makarske, br. 8/18 i 14/18) Gradsko 
vijeće Grada Makarske, na 20. sjednici održanoj  
18. svibnja  2020. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o 

radu i Godišnje financijsko
izvješće Gradske knjižnice Makarska za 

2019. godinu

Članak 1.
Daje se suglasnost na Godišnje izvješće o radu 

i Godišnje financijsko izvješće Gradske knjižnice 
Makarska za 2019. godinu. KLASA: : 400-01/20-
01/51 URBROJ: 18-20-1..
    

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmoga dana od 

dana objave u Glasniku Gradu Makarske.

KLASA: : 400-01/20-01/51 
URBROJ: 2147/01-06/5-20-3
Makarska, 18. svibnja  2020. 

                          PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                                Marko Ožić-Bebek, dr.med.,v.r.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Makarske 
(Glasnik Grada Makarske, br. 8/18 i 14/18) Gradsko 
vijeće Grada Makarske, na 20.  sjednici održanoj 
18. svibnja 2020. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na godišnje 

Izvješće Gradskog muzeja Makarska za 
2019. godinu

Članak 1.
Daje se suglasnost Gradskom muzeju Makarska 

na Godišnje izvješće o radu za 2019. godinu. 
KLASA: 400-01/20-01/78, URBROJ: 18-20-1 i 
Godišnje financijsko izvješće KLASA: 400-04/20-
01/2, URBROJ: 18-20-1.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmoga dana od 

dana objave u Glasniku Grada Makarske.

KLASA: 400-01/20-01/161
UR. BROJ: 2147/01-06/5-20-02
Makarska, 18. svibnja  2020.g. 

                         PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                                Marko Ožić-Bebek, dr.med.,v.r.
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Na temelju članka 36. Statuta Grada Makarske 
(„Glasnik Grada Makarske“, br. 8/18 i 14/18) 
Gradsko vijeće Grada Makarske na svojoj 20. 
sjednici održanoj 18. svibnja 2020. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Izvješće o radu 
Javne ustanove Gradski sportski centar 

Makarska za 2019. godinu i Godišnje 
financijsko izvješće 

Javne ustanove Gradski sportski centar 
Makarska za 2019. godinu

Članak 1.
Daje se suglasnost na Izvješće o radu Javne 

ustanove Gradski sportski centar Makarska za 2019. 
godinu, KLASA: 400-01/20-01/42, URBROJ: 18-
20-1 i Godišnje financijsko izvješće Javne ustanove 
Gradski sportski centar Makarska za 2019. godinu, 
KLASA: 400-04/20-01/5, URBROJ: 18-20-2.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Glasniku Grada Makarske“.

KLASA: 400-01/20-01/42    
URBROJ: 2147/01-06/1-20-3         
Makarska, 18. svibnja 2020.g.    

                         PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                                Marko Ožić-Bebek, dr.med.,v.r.

Na temelju  članka 36. Statuta Grada Makarske 
(“Glasnik Grada Makarske”, br. 8/18 i 14/18), 
Gradsko vijeće  Grada Makarske na svojoj  20. 
sjednici održanoj 18. svibnja  2020. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
o davanju  suglasnosti na Izvješće o radu 

Javna ustanova  Makarska razvojna 
agencija  - MARA za  2019.

Članak 1.
Daje se suglasnost na Izvješće o radu  Javna 

ustanova  Makarska razvojna agencija – MARA za 
2019.g. od 17. veljače 2020.g. KLASA:400-01/20-
01/63,URBROJ18-20-1.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na osmog dana od dana 

objave u Glasniku Grada Makarske.

KLASA: 400-01/20-01/63
URBROJ: 2147/01-04/1-20-3
Makarska,     18. svibnja 2020. g.
  
                         PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                                Marko Ožić-Bebek, dr.med.,v.r.

Na temelju članka 18. i 35. Poslovnika o radu 
Gradskog vijeća Grada Makarske (“Glasnik Grada 
Makarske”, br.6/14 i 15/17), te  prijedloga Odbora 
za izbor i imenovanje, Gradsko vijeće Grada 
Makarske na 20. sjednici održanoj dana 18. svibnja  
2020 godine, donijelo je

RJEŠENJE 
o razrješenju   i imenovanje člana/ice Odbora 

za promet

Članak 1. 
Razrješuje se NEVEN VRANJEŠ  dužnosti 

člana Odbora za promet.
 

Članak 2.
Imenuje se PETRA ŠANTRIĆ za članicu Odbora 

za promet.
 

Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu  osmog dana od dana 

objave u “Glasniku Grada Makarske”.

Klasa: 021-05/17-01/8
Ur.broj :2147/01-04/1-20-04                                                                                
Makarska, 18. svibnja 2020.g.                                                                  
   
                          PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                                Marko Ožić-Bebek, dr.med.,v.r.
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