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SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Grada Varaždina
u 2007/2008. godini

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica
nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih
dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih
dobara, te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih
nositelja sustava zaštite i spašavanja, donose se
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu
i spašavanje u 2007/2008. godini.
Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:
1. VATROGASTVO
1.1. ORGANIZACIJSKE MJERE
a) Jačati profesionalnu postrojbu u smislu ostvarenja prema Planu zaštite od požara i unutarnjim
Pravilnicima koji definiraju rad vatrogasne postrojbe. Prethodno je potrebno izvršiti usklađivanje
Plana sukladno članku 5. Zakona o zaštiti od
požara.
b) Razvijati ukupno vatrogastvo na području Grada
Varaždina za učinkovitije intervencije u slučaju
većih nesreća ili katastrofa, s posebnim naglaskom za intervencije s opasnim tvarima. U tom
smislu sve vatrogasne postrojbe s područja
Grada do kraja godine upoznati sa Županijskim
planom intervencija u zaštiti okoliša odnosno
onim pravnim osobama koje posluju s opasnim
tvarima na području Grada. Za isto se obvezuje
Gradska vatrogasna zajednica.
c) Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina
razradit će postupke i radnje za postupanje u
akcidentima s opasnim tvarima za trenutačni
nivo opremljenosti, te s postojećom opremom
što više uvježbavati na konkretnim situacijama.
Javna vatrogasna postrojba treba uzeti aktivno
učešće u vježbi koja će se izvoditi na temelju
Plana intervencija u zaštiti okoliša.
1.2. TEHNIČKE MJERE
a) Tehnički opremiti operativno dežurstvo Javne
vatrogasne postrojbe za mogućnost pohrane
zvučnih zapisa o svim dojavama i intervencijama
koje se vode preko ovog centra.
b) Prići realizaciji izrade Vatrogasnog centra da se
Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina
izmjesti iz središta grada zbog pomanjkanja
garažnog prostora i mogućnosti uvježbavanja,
te bolje lociranosti u smislu dolaska na intervencije.
2. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA
SPAŠAVANJA
Grad Varaždin će s Hrvatskom gorskom službom
spašavanja - Stanicom Varaždin utvrditi zajednički
interes, te prema tome Stanici osigurati sredstva za
financiranje redovite djelatnosti na aktivnostima spašavanja, sukladno Zakonu o gorskoj službi spašavanja
(»Narodne novine«, broj 79/06).
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Stanica Varaždin obavezuje se izraditi godišnji
program rada, dostaviti ga Gradu, te do kraja godine i izvješće o utrošku sredstava. Program rada za
2008. godinu potrebno je dostaviti prije donošenja
Proračuna.
3. HITNA MEDICINSKA POMOĆ DOMA
ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Dom zdravlja Varaždinske županije zadužuje se
da u narednom periodu do donošenja smjernica za
2008. godinu definira nedostatnu opremu i sredstva za
jedno vozilo hitne medicinske pomoći za intervencije u
slučajevima velikih nesreća, odnosno katastrofa, koje
se mogu dogoditi na području Grada, a prema Procjeni
ugroženosti. Za navedena nedostatna sredstva potrebno
je i izraditi plan nabavke u naredne dvije godine kako
bi u navedenom periodu Grad isto mogao osigurati. U
cilju pripreme za navedene intervencije potrebno je
da se unutar hitne službe izučava Plan intervencija
u zaštiti okoliša Varaždinske županije, te da prilikom
izvođenja vježbi po navedenom planu ekipe hitne
medicinske pomoći uzmu aktivno učešće.
4. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD POPLAVA
I ZAŠTITA VODA
U dijelu Grada koji se nalazi u zoni ugroženosti
od poplava potrebno je obnoviti osposobljavanje
građana.
5. HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin zadužuje
se da za slijedeću raspravu na temelju svojih javnih
ovlasti i Procjene ugroženosti, u suradnji sa Županijskim stožerom zdravstva, Domom zdravlja Varaždinske
županije, PUZS Varaždin i Zavodom za javno zdravstvo
utvrdi optimalan broj ekipa koje razvija temeljem javnih
ovlasti za područje Grada Varaždina, s pripadajućom
opremom. Navedeno mora sadržavati postojeći broj
koji se može angažirati, s planom angažiranja i pripadajućom opremom, viziju razvitka u slijedećih pet
godina s pripadajućim financijskim planom, te planom
osposobljavanja stanovništva za slučaj velikih nesreća
odnosno katastrofa.
6. CIVILNA ZAŠTITA
6.1. PLANIRANJE
Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina će u suradnji
s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Varaždin,
kao nosioc planiranja, pristupiti izradi Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja sukladno propisanoj
metodologiji. Navedeno podrazumijeva prikupljanje
različitih podataka i njihovu obradu. U kontekstu navedenih zadaća izvršit će se procjenjivanje ugroza,
odnosno postojećih snaga, te potrebe za razvojem
vrsti i broja postrojbi i drugih oblika organiziranja
civilne zaštite. Do definiranja naprijed navedenog, za
obavljanje specifičnih radnji koje ne pokrivaju službe
kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost potrebno je Klub podvodnih aktivnosti »Drava« Varaždin
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i Kajak kanu klub »Varteks« Varaždin uklopiti u sustav
zaštite i spašavanja.
Gradskim poduzećima dostavit će se izvod iz
Procjene ugroženosti kao podloga za pripremu izrade
njihovih Operativnih planova zaštite i spašavanja.
SKLONIŠTA
Obveza Grada je da je u pogledu sklanjanja odnosno
skloništa na svom području dužan osigurati:
- uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih i drugih
dobara,
- prostore za javna skloništa,
- održavanje postojećih javnih skloništa.
U cilju stvaranja uvjeta za sklanjanje pokrenut će
se radnje i postupci za utvrđivanjem vlasništva nad
postojećim skloništima koja su se do sada vodila kao
javna skloništa. U skloništima za koja se utvrdi da su
u vlasništvu Grada ishodit će se upis u gruntovnicu,
te na njima provesti tekuće održavanje. Također će se
provesti postupak za davanje skloništa u najam gdje
postoji mogućnost i interes.
Planiranim financijskim sredstvima unutar civilne
zaštite financirat će se:
- obuka stožera i zapovjedništva, te njihovo
uvježbavanje,
- sredstva za kartografsku podršku Procjene i
Plana - umnožavanja i distribucije,
- nabavke osobne opreme za stožer zaštite i
spašavanja i zapovjedništva civilne zaštite,
- obuku voditelja skloništa,
- nabavka opreme za zaštitu i spašavanje prema
materijalnom sklopu,
- obuka stanovništva za provođenje osobne i
uzajamne zaštite, osobito za slučajeve potresa
i nesreća u cestovnom i željezničkom prometu
vezanih uz prijevoz opasnih tvari,
- obilježavanje 1. ožujka - Dana civilne zaštite,
- tekuće održavanje skloništa,
- sufinanciranje opreme za zaštitu i spašavanje
KPA »Drava« i KKK »Varteks«.
7. UZBUNJIVANJE
Obzirom na širenje Grada, posebno u jugoistočnom
dijelu (Gospodarska ulica - veliki trgovački centri)
postojeći sustav uzbunjivanja građana proširit će se
jednom sirenom. Grad će osigurati financijska sredstva
za kupnju sirene i perifernog uređaja za uključivanje,
dok će Državna uprava za zaštitu i spašavanje osigurati uvezivanje sirene slobodnom paricom i plaćanje
zakupa iste.
Ove Smjernice objavit će se u »Službenom vjesniku
Grada Varaždina«.
Klasa: 810-01/07-01/2
Urbroj: 2186/01-02-08-3
Varaždin, 13. veljače 2008.
Predsjednica Gradskog vijeća
mr. sc. Dubravka Kanoti, v. r.



2.
Na temelju članka 19.a) Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i
članka 37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik
Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06
i 8/06), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici
održanoj 13. veljače 2008. godine, donosi
STRATEGIJU
poticanja obrazovanja od predškolskog
odgoja do visokog obrazovanja na
području Grada Varaždina
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Strategijom utvrđuju se programi i mjere
ulaganja u obrazovanje na području Grada Varaždina s
ciljem osiguranja kvalitetnog stručnog kadra za potrebe
gospodarstva i javnog sektora Grada i šire regije.
Članak 2.
Programi i mjere predviđeni ovom Strategijom
obuhvaćaju stupnjeve obrazovanja i način njihovog stimuliranja u područjima: predškolskog odgoja,
osnovnog obrazovanja, srednjoškolskog obrazovanja
i visokog školstva u dijelu iznad standarda propisanih
zakonom.
Kao posebni vid obrazovanja, ovom Strategijom
obuhvaća se i cjeloživotno obrazovanje.
Članak 3.
Cilj dodatnog ulaganja u obrazovanje su motivacija,
poboljšanje uvjeta i kvalitete stjecanja obrazovanja
svih uzrasta populacije Grada Varaždina, sukladno
zahtjevima bržeg razvoja Grada.
Članak 4.
Predviđene mjere jedan su od načina stvaranja društva temeljenog na znanju, čime bi Varaždin unaprijedio
stručnost svojeg ljudskog kapitala, povećavajući tako
svoju ekonomsku konkurentnost i smanjujući socijalnu
isključenost dijela populacije.
II. STUPNJEVI OBRAZOVANJA
1. PREDŠKOLSKI ODGOJ
Članak 5.
Mjere i aktivnosti u području predškolskog odgoja
obuhvaćaju:
1. Uvođenje kraćih programa s ciljem razvijanja
sposobnosti djece za područja ovisno o iskazanom interesu. Program će se provoditi na
temelju pismenih zahtjeva ustanove.
2. Korištenje športskih terena za aktivno uključivanje najmlađih u športske aktivnosti na temelju
pismenih zahtjeva.
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3. Uvođenje uravnotežene prehrane u vrtiće sa
svrhom stvaranja zdravih i kvalitetnih prehrambenih navika djece na temelju Pravilnika
o zdravoj prehrani.
4. Poticanje obrazovanja odgojitelja organiziranjem
seminara i radionica kako bi što kvalitetnije
provodili programe obrazovanja najmlađih.
5. Poticanje inicijative za uvođenje programa prema sklonostima djece, te osnivanje ustanova
predškolskog odgoja drugih osnivača.
6. Stalna investicijska ulaganja u građevine, kupnju
sredstava, pomagala i opreme.
7. Integracija djece s posebnim potrebama u redovne
programe predškolskog odgoja i naobrazbe.
8. Posebna briga o uključivanju djece predškolske
dobi koja žive na granici socijalnog minimuma
u redovne programe predškolskog odgoja i
naobrazbe.
2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Članak 6.
Mjere i aktivnosti u osnovnoškolskom obrazovanju
obuhvaćaju:
1. Uvođenje jednosmjenske - cjelodnevne nastave
u sve osnovne škole kojima je osnivač Grad
Varaždin u svrhu zadovoljavanja aktualnih društvenih potreba u odgoju i obrazovanju mladih
odnosno razvoj ideja škole s takvom cjelodnevnom organizacijom koja će moći preuzeti brigu
o odgoju djece u sve dužem razdoblju dana.
2. Produženi boravak kao oblik proširenja djelatnosti škole na brigu o izvršavanju nastalih
obveza učenika nakon redovne nastave.
3. Organizirano integrirano poučavanje i učenje,
timsko suradničko učenje, izborna i tečajna
nastava, izvannastavne kulturne i športske aktivnosti, te igra i razonoda kao oblici kvalitetnog
provođenja slobodnog vremena učenika.
4. Uvođenje uravnotežene prehrane u škole sa
svrhom usvajanja kvalitetnih prehrambenih
navika učenika.
5. Poticanje obrazovanja nastavnika u obliku
seminara i radionica kako bi se što kvalitetnije
osposobili za novu organizaciju provođenja
nastave.
6. Integracija djece s posebnim potrebama u redovnu nastavu s ciljem unapređenja kvalitete
školovanja djece s posebnim potrebama u
redovitim osnovnim školama.
7. Organizirano provođenje slobodnog vremena za
učenike koji nisu uključeni u izbornu nastavu.
8. Stalna investicijska ulaganja u građevine, kupnju
sredstava, pomagala i opreme.
3. SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Članak 7.
Mjere i aktivnosti u području srednjoškolskog
obrazovanja obuhvaćaju:
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1. Sufinanciranje troškova prijevoza do mjesta
školovanja. Pravo na financijsku potporu stječu
učenici:
a) kojima je udaljenost od mjesta prebivališta
do mjesta škole najmanje 3 km,
b) koji nisu korisnici stipendije Grada
Varaždina,
c) koji nisu obuhvaćeni financiranjem troškova
prijevoza učenika srednjih škola na temelju
Odluke Varaždinske županije i Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa.
2. Stipendiranje učenika za deficitarna zanimanja
na temelju Odluke o stipendiranju i utvrđene
Liste deficitarnih zanimanja od bitnog značaja
za gospodarski razvoj Grada. Listu dopunjuje
Gradsko poglavarstvo jednom godišnje po
ukazanoj potrebi u suradnji s Gospodarskom
komorom i Zavodom za zapošljavanje.
3. Korištenje gradskih sportskih terena, bazena i
dvorana za aktivno bavljenje športom mladih u
cilju kvalitetnog provođenja slobodnog vremena
na temelju pismenih zahtjeva.
4. Jednokratne novčane potpore za rad na određenim
projektima i za premošćivanje egzistencijalnih
prilika na temelju pismenih zahtjeva.
4. VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Članak 8.
Mjere i aktivnosti u području visokoškolskog obrazovanja su:
1. Stipendiranje studenata na temelju Odluke o
stipendiranju učenika koji se školuju u srednjim školama i visokim učilištima i Pravilnika o
pravima i obvezama korisnika stipendija.
2. Stipendiranje studenata za deficitarna zanimanja na temelju Odluke iz točke 1. ovog članka i
Liste deficitarnih zanimanja koja se utvrđuje u
suradnji s Gospodarskom komorom i Zavodom
za zapošljavanje.
3. Jednokratne novčane potpore studentima za rad
na određenim projektima, te za premošćivanje
egzistencijalnih prilika na temelju pismenih
zahtjeva.
4. Financijska potpora za sufinanciranje troškova
prijevoza do mjesta školovanja. Pravo na financijsku potporu stječu studenti koji ispunjavaju
slijedeće uvjete:
- da su redovni studenti,
- da oni kao i njihovi roditelji imaju prebivalište
na području Grada Varaždina,
- da nisu korisnici stipendija Grada Varaždina.
5. Financijska potpora za školovanje na poslijediplomskim i doktorskim studijima na temelju
pismenog zahtjeva i utvrđenih potreba.
5. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE
Članak 9.
Mjere i aktivnosti u području cjeloživotnog obrazovanja su stjecanja novih znanja i vještina sukladno
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potrebama gospodarstva i javnog sektora Grada u
suradnji s Razvojnom agencijom »Sjever-DAN« d.o.o.,
Agencijom za razvoj Varaždinske županije »AZRA«
d.o.o. Varaždin, Hrvatskom gospodarskom komorom
- Podružnica Varaždin i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Podružnica Varaždin.
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina, na prijedlog Upravnog odjela za obrazovanje i znanost Grada
Varaždina, posebnim će zaključcima regulirati uvjete i
način realizacije pojedinog programa utvrđenog ovom
Strategijom.
Članak 11.
Ova Strategija objavit će se u »Službenom vjesniku
Grada Varaždina«.
Klasa: 600-01/08-01/1
Urbroj: 2186/01-02-08-3
Varaždin, 13. veljače 2008.
Predsjednica Gradskog vijeća
mr. sc. Dubravka Kanoti, v. r.

3.
Na temelju članka 21. i 37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06
- pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06), Gradsko vijeće Grada
Varaždina na sjednici održanoj 13. veljače 2008.
godine, donosi
STRATEGIJU
razvoja športa Grada Varaždina za razdoblje
od 2008. do 2012. godine
1. UVOD
Dosadašnji razvoj i stanje
Grad Varaždin u proteklih 10 godina sustavno ulaže
financijska sredstva u razvoj športa koji je u svojoj
osnovnoj postavci djelatnost, kojom se djeci, mladeži



i građanima omogućuje zadovoljavanje potreba za
kretanjem i igrom, razvojem sposobnosti, osobina i
športskih znanja, očuvanja i unapređivanja psihofizičkih
sposobnosti i postizanja športskih rezultata na svim
natjecateljskim razinama.
Djelatnost športa iskazuje se kroz segmente športske poduke, treninga i natjecanja športaša, športske
rekreacije, organizirane izvannastavne i izvanškolske
aktivnosti, organiziranja i vođenja natjecanja, organizirane športske aktivnosti osoba s invaliditetom, te
upravljanju športskim građevinama. Šport kao društvena djelatnost od posebnog je interesa i značenja
za odgoj i skladan razvoj djece i mladeži.
Osnovu financiranje športa prema članku 74. Zakona
o športu (»Narodne novine«, broj 71/06) čine prihodi
koje pravne i fizičke osobe koje obavljaju športsku
djelatnost ostvare obavljanjem športske djelatnosti, donacije i sponzorstva, članarine koje ostvaruju
športske udruge, dio prihoda od priređivanja igara na
sreću i sredstva kojima jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave pomažu obavljanju športskih
djelatnosti. Na osnovu zakonskih odredbi, Grad Varaždin
u okviru svog samoupravnog djelovanja svake godine
u Proračunu Grada Varaždina osigurava sredstva za
Program javnih potreba u športu i planirana sredstva
doznačuje na žiro-račun Zajednice športskih udruga
Grada Varaždina.
Program javnih potreba u športu objedinjuje i
predlaže Zajednica športskih udruga Grada Varaždina,
a isti donosi jedinica lokalne samouprave zajedno s
godišnjim Proračunom. Javne potrebe u športu za
koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna jedinica
lokalne samouprave su programi, aktivnosti, poslovi
i djelatnosti od značaja za jedinicu samouprave:
- poticanje i promicanje športa,
- provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži
i studenata,
- djelovanje športskih udruga i zajednica,
- športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita
športaša,
- zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih
poslova u športu,
- športsko - rekreativne aktivnosti građana,
- športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju
i osoba s invaliditetom,
- planiranje, izgradnja i korištenje športskih građevina,
- provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih
projekata.

Tabelarni pregled financiranja godišnjih Programa javnih potreba u športu:
2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

3.800.00,00

3.900.000,00

4.000.000,00

4.100.000,00

5.100.000,00

5.250.000,00

6.500.000,00

Osim sredstava za javne potrebe u športu koje
Zajednica športskih udruga Grada Varaždina po utvrđenim i od strane nadležnih tijela prihvaćenim kriterijima
namjenski raspoređuje za realizaciju Programa, Grad
Varaždin tradicionalan je pokrovitelj različitih međunarodnih športskih priredbi, dodatnim sredstvima iz
Proračuna svake godine podupire odlaske najboljih

ekipa i pojedinca na međunarodna športska natjecanja, te financijski, u okviru svojih mogućnosti dodatno
sufinancira programe rada športskih udruga.
U proteklih deset godina Grad Varaždin kao vlasnik, uložio je i znatna financijska sredstva u sanaciju,
dogradnju i održavanje športskih građevina. Izravno iz
Proračuna Grada Varaždina za tu namjenu utrošeno
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je oko 17.500.000,00 kn. U taj iznos nisu uračunata
sredstva izgradnje natkrivenog bazena, sufinanciranje
izgradnje školskih športskih dvorana osnovnih škola
s područja Grada Varaždina i početak izgradnje nove
gradske športske dvorane. Treba još napomenuti da
je Zajednica športskih udruga Grada Varaždina iz
Programa javnih potreba u športu u tom razdoblju
financirala programe sanacije i dogradnje športskih
građevina u iznosu od 4.500.000,00 kn. Ukupan iznos
ulaganja iz Proračuna Grada Varaždina na športskim
građevinama od 1997. godine do 2006. godine iznosio
je oko 22.000.000,00 kn.
Završetkom izgradnje nove školske dvorane varaždinske Gimnazije (rujan 2007.) dvorana »Srednjoškolac« stavlja se u cjelodnevnu funkciju treninga
športskih udruga. Izgradnjom nove gradske športske
dvorane uz područje rijeke Drave (listopad 2008.), te
ostalih vanjskih športskih sadržaja, Grad Varaždin
dobiva optimalne uvjete za razvoj svih dvoranskih
športova i mogućnost organizacije najvećih međunarodnih športskih priredbi. Treba napomenuti da se i u
školskim športskim dvoranama osnovnih škola gotovo svakodnevno odvijaju športske aktivnosti mlađih
uzrasnih kategorija.
Prelaskom osnovnih škola Grada Varaždina na
jednosmjensku nastavu, otvaraju se značajne dodatne
mogućnosti za korištenje športskih građevina u sastavu
škola za potrebe organiziranog športa.
U tom cilju tijekom 2007. godine definirane su
potrebe klubova za terminima u športskim dvoranama
osnovnih škola imajući u vidu ne diranje u vrijeme
koje prema zakonskim odredbama škole trebaju za
provođenje redovne nastave tjelesne i zdravstvene
kulture i programe školskih športskih društava pri
osnovnim školama.
Prijedlog je da klubovi s mlađim uzrasnim kategorijama koriste termine u poslije podnevnim i ranijim
večernjim satima u pravilu od 17,00 do 21,00 sat.
Klubovi dvoranskih športova, odnosno njihovi treneri
u suradnji sa Zajednicom športskih udruga Grada
Varaždina i nadležnim Gradskim odjelima obilaskom
školskih dvorana definiraju koje športske grane locirati
u pojedine škole. Na taj način osigurava se najprimjereniji raspored za kvalitetni razvoj pojedine športske
grane i na kraju pomaže klubovima da ne lutaju od
sezone do sezone u potrazi za objektima.
Obzirom da Grad upravlja osnovnim školama,
utvrđena je i cijena sata korištenja školskih športskih
dvorana koja je prilagođena mogućnostima i interesu
klubova i Grada, a sve s ciljem uključenja što većeg
broja mladih športaša u pojedine grane športa da se
pri tome dobije masovnost, a u budućnosti i porast
kvalitete pojedinog športa.
Izrada gradske mreže športskih građevina
Imajući u vidu kvalitetnu postojeće športske infrastrukture (dvorane, natkriveni bazen, uređenih nogometnih igrališta na području Grada Varaždina - Stadion
»Varteks«, Stadion »Sloboda« s vrhunskim uvjetima
za atletiku, ostalih športskih građevina - streljana,
stolnoteniska dvorana, teniskih igrališta, dvorane za
borilačke aktivnosti, kuglane, 7 prigradskih nogometnih
igrališta), te uskoro izgrađeni novi športski kompleks
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uz područje rijeke Drave, prema broju stanovnika u
Gradu Varaždinu uskoro će postojati maksimalni uvjeti
za razvoj svih vrsta športskih aktivnosti za najmlađe
uzrasne kategorije - športske škole, kadete, juniore,
seniore i vrhunskog športa, rekreativnog oblika bavljenja športom velikog broja naših građana, te sustavno
i organizirano bavljenje športom osoba s teškoćama
u razvoju.
S obzirom na nove okolnosti koje će se dogoditi
izgradnjom kompletne športske infrastrukture, a koje
su vezane na veliki broj budućih slobodnih termina
za treninge i natjecanja, jedan od zadataka je izrada
gradske mreže športskih građevina i njihovog korištenja, te određivanje prioriteta financiranja određenih
namjena u športu. Činjenica je da se u športu Grada
Varaždina iz gradskog Proračuna ne mogu i ne moraju
financirati sve djelatnosti u športu - maksimalni uvjeti
za najmlađe kategorije - športske škole, kadeti i juniori, vrhunski i perspektivni športaši, treneri, veliki dio
skupog športskog programa seniorskih (12 - 15) ekipa,
ili gledajući sveukupno, preko 95 športskih udruga
učlanjenih u Zajednicu. Godišnje troškovi varaždinskog športa s održavanjem športskih objekata iznose
između 25.000.000,00 - 30.000.000,00 kn.
Upravljanje javnim športskim građevinama
Godine 1996. u skladu s tada važećim Zakonom o
športu Grad Varaždin preuzeo je 18 športskih građevina
u društvenom vlasništvu u vlasništvo Grada Varaždina
i dao ih, temeljem zakonskih odredaba, ugovorima o
zakupu, na upravljanje i korištenje športskim udrugama.
Športsku građevinu koju koristi jedna grana športa
Ugovorom o zakupu na korištenje i upravljanje dobio
je nosilac kvalitete tog športa, odnosno glavni korisnik
športske građevine. Športske građevine koje namjenski koriste športske udruge različitih športskih grana,
srednje i više škole, te fakulteti, Ugovorima o zakupu na
upravljanje dobila je Zajednica športskih udruga Grada
Varaždina. Prvi ugovori o zakupu športskih građevina
potpisani su na rok od 3 godine (1997. - 2000.), drugi
ugovori na rok od 5 godine (2001. - 2005.), a treći nakon stupanja na snagu novog Zakona o športu 2006.
godine, na rok od 3 godine (2007. - 2009.)
Novi Zakon o športu (srpanj 2006.) javne športske
građevine definira kao građevine koje su u vlasništvu,
između ostalog i jedinice lokalne samouprave i koje se
trajno koriste u izvođenju programa javnih potreba u
športu. Upravljanje javnim športskim građevinama može
se povjeriti športskim klubovima, športskoj zajednici,
ali i ustanovama i trgovačkim društvima registriranim
za obavljanje športske djelatnosti upravljanja i održavanja športskih građevina.
Obzirom na veliki značaj građevina u športskom
smislu (kvalitetno osiguranje uvjeta za razvoj športa),
ali i u onom komercijalnom smislu (zabava, sajmovi,
turistička ponuda i druge priredbe) koje ti objekti
mogu pružati građanima Varaždina, predlaže se razrada koncepta osnivanje gradske javne ustanove za
upravljanje pojedinim ili svim športskim građevinama
u vlasništvu Grada. Osnovni preduvjet za predloženi
oblik upravljanja športskim građevinama je športski
menadžment koji treba plasirati i prodati proizvod
(dvorane, bazene, stadione) na tržištu športa, a da se
pri tome ostvaruje profit koji bi trebao bar djelomično
rasteretiti Proračun Grada.
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2. PRIORITETI FINANCIRANJA PROGRAMA
ŠPORTSKIH UDRUGA
		
2.1.
		
		
		

MLAĐE UZRASNE KATEGORIJE
FINANCIRANJE TROŠKOVA KORIŠTENJA
OBJEKATA ZA 10-15 NAJKVALITETNIJIH
ŠPORTSKIH UDRUGA

Športske građevine, njihovo održavanje i raspored
korištenja osnovni su preduvjet da bi se određena
športska aktivnost uopće mogla kvalitetno i kontinuirano
obavljati tijekom cijele godine. Iz dosad navedenog,
vidljivo je da će Varaždin uskoro imati ispunjen taj
osnovni preduvjet.
Paralelno sa završetkom izgradnje planiranih športskih građevina, a to znači tijekom 2007. i 2008. godine,
osnovna zadaća je osiguranje prostornih uvjeta za rad
s mlađim uzrasnim kategorijama i to iz dva razloga:
1. Izgradnja športskih građevina financirana je
iz gradskog Proračuna, sredstvima svih naših
građana koji su i te kako zainteresirani da ih
mladi najviše koriste, da se što više njih uključi
u različite vidove športskih aktivnosti, te da se
za najmlađu populaciju Varaždinaca osiguraju
optimalni uvjeti za bavljenje športom. Šport je
djelatnost koja organiziranim i stručnim programima najviše utječe na zdrav i pravilan odgoj.
To je zasigurno prva i osnovna javna potreba
športa Grada Varaždina.
2. Osigurani uvjeti rada mlađim uzrasnim kategorijama omogućuju klubovima i trenerima kvalitetnu selekciju športaša koji će u budućnosti
biti nosioci kvalitetnog seniorskog ekipnog i
pojedinačnog športa Grada Varaždina.
Imajući u vidu prostorne mogućnosti športskih objekata, njihovu iskoristivost, određeni broja kvalitetnih
klubova koji organizirano i kvalitetno rade s mlađim
uzrasnim kategorijama, prijedlog je da se za 12 -15
športskih grana, (klubova) koji najkvalitetnije rade s
mlađim kategorijama, godišnje osigura besplatno korištenje športskih objekata. U tu skupinu svakako treba
uz atletiku uvrstiti i ostala dva bazična športa u kojima
u posljednje dvije godine postoje uvjeti za kvalitetnim
djelovanjem - plivanje i športska gimnastika.
Godišnje troškovi korištenja športskih objekata u vlasništvu Grada Varaždina za mlađe uzrasne kategorije iznosili bi za 12-15 klubova - cca
1.500.000,00 kn.
-

4 sata dnevno

-

5 dana u tjednu

-

80 sati mjesečno

-

11 mjeseci u godini - 880 sati

-

prosječna cijena sata - 120,00 kn

-

105.000,00 kn po športskoj udruzi

-

godišnje 12-15 klubova cca - 1.500.000,00 kn

Godišnji troškovi korištenja športskih dvorana
osnovnih škola za klubove u radu s mlađim kategorijama iznosili bi godišnje 250.000,00 kn.



2.2. MLAĐE UZRASNE KATEGORIJE
		 FINANCIRANJE PROGRAMA I AKTIVNO		 STI RADA ŠPORTSKIH ŠKOLA
Ako 12-15 športskih grana u Gradu Varaždinu imaju tradiciju, kvalitetu i masovnost, te su prioritetne u
financiranju, valjalo bi na osnovu njihovog programa i
aktivnosti tražiti elaborat o smjernicama uključenja što
većeg broja djece u športske škole, načinu i metodama
stručnog djelovanja i poboljšanju uvjeta rada, te izraditi
kriterije za financiranje ovog podnaslova. Športske
škole mogu se razvrstati u slijedeće skupine:
-

bazični športovi - atletika, plivanje i gimnastika,

-

ekipni športovi,

-

pojedinačni športovi,

-

dodatne športske aktivnosti ako za njih postoji
poseban interes mlade populacije Grada Varaždina.

Pri tome treba točno razgraničiti ekipne športove
i športove u kojima su pojedinci i njihovi rezultati u
prvom planu, odnosno prioritetni i relevantni za klub,
a tek onda ekipa.
Nadalje, treba točno razgraničiti i definirati rad
športskih škola u određenome športu, njihov program i
ulogu, te pri tome izvršiti podjelu neregistriranih polaznika škole - početnika i registriranih mlađih športaša
koji su uključeni u određene vrste natjecanja za tu
granu športa. Potrebno je i definirati dobnu granicu
polaznike športskih škola s obzirom na specifičnost
pojedine športske grane.
Dodatno treba razraditi kriterije najmlađih uzrasnih
kategorija koje sudjeluju u sustavu natjecanja i vrednovati njihove rezultate na državnim i međunarodnim
natjecanjima.
Športske udruga moraju voditi pismene evidencije o broju športskih škola, broju članova najmlađih
kategorija - početnika koji nisu u sustavu natjecanja
i svih onih dobnih kategorija koji aktivno sudjeluju u
natjecanju (mlađi kadeti, stariji kadeti, mlađi juniori,
stariji juniori). Također, moraju se voditi evidencije o
plasmanu ekipa i pojedinaca te postignutih rezultata
na svim razinama natjecanja u Hrvatskoj, međunarodnim natjecanjima i službenim nastupima za Hrvatsku
reprezentaciju.
2.3. FINANCIRANJE RADA STRUČNIH TRENERA
		 U RADU S MLAĐIM UZRASNIM KATEGORI		 JAMA U 12-15 ŠPORTSKIH GRANA
Nakon određivanja športskih grana, odnosno klubova
mlađih kategorija koji bi u potpunosti imali financiranu
cijenu sata korištenja športskih objekata, Zajednica
bi klubovima trebala osigurati i financiranje stručnog
rada. Izrada kvalitetnog programa rada svih uzrasnih
kategorija mlađih dobnih skupina određenog kluba,
obveze u velikom godišnjem broju sati selekcije, treninga i natjecanja može se kvalitetno provesti samo
pod uvjetom da to rade stručnjaci profesionalci.
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Zajednica športskih udruga Grada Varaždina sufinancira rad stručnih trenera u klubovima u godišnjem
iznosu od 630.000,00 kn, prebacujući sredstva za tu
namjenu na žiro račune klubova. Tu se ponekad javljaju
i problemi. Klubovi dobivaju sredstva za trenere na
svoje žiro-račune, međutim, ima ponekad i primjera da
ta sredstva nisu proslijeđena trenerima u vidu redovitih
honorara ili redovitih plaća.
Pitanje zapošljavanja profesionalnih trenera za rad
s mlađim kategorijama Strategijom moguće je riješiti
ili vezanjem uz Zajednicu športskih udruga Grada
Varaždina, po primjeru zapošljavanja trenera u Zagrebu, Rijeci, ili honorarno financiranje stručnih kadrova
od strane Zajednice preko športskih udruga. Treneri
bi za sve uzraste mlađih kategorija programe rada
(način selekcije, mjesečni i godišnji broj sati treninga
i natjecanja), dostavljali svojim matičnim klubovima i
Zajednici športskih udruga, te istima podnosili završni, godišnji izvještaj. Zajednica koja ih financira bila
bi zajedno uz njihove matične klubove zadužena za
kontrolu njihovog rada. Zajednica športskih udruga
Grada Varaždina koja je po zakonskim odredbama u
obvezi dostavljati Gradu godišnja izvješća o utrošenim
financijskim sredstvima Programa javnih potreba u
športu izvješćivala bi i o ulaganjima u profesionalne
ili honorarne trenere, te rezultatima njihovog rada s
mlađim uzrasnim kategorijama.
Takvim načinom stvorili bi se kvalitetni uvjeti za
rad s mlađim kategorijama. Naime, jedini logičan i
opravdan put je da, ako postoje prostorni uvjeti za
trening - dvorane i vanjski tereni koji mogu u velikom broju prihvatiti skupine mlađih kategorija, da
iste zajedno zbog obima posla, selekcije, treninga i
natjecanja prate i profesionalni, stručni treneri. Oni
programiraju i provode športsku pripremu, športsku
rekreaciju i športsku poduku, te u skladu sa time moraju imati odgovarajuću stručnu spremu najmanje na
razini trenera prvostupnika sukladno zakonu i posebnim
propisima. Trenutno je teško predvidjeti točan godišnji
iznos potrebnih financijskih sredstava za trenere, jer
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se ne raspolaže podacima o stručnoj spremi trenera
koji rade u klubovima. Također, ne postoje pravilnici
o financiranju trenera s visokom stručnom spremom
(koji bi trebali biti u visini plaća profesora tjelesne
i zdravstvene kulture), višom stručnom spremom ili
srednjom stručnom spremom.
Da bi se uopće moglo kvalitetno pristupiti profesionalnom financiranju stručnih osoba - zapošljavanju
ili honorarnom financiranju, potrebno je prije svega
odrediti grane športa i športske udruge kojima je potreban profesionalni stručni rad imajući u vidu njihovu
tradiciju, ostvarene višegodišnje rezultate u radu s
mlađim kategorijama, uvjete za djelovanjem - objekte i godišnji broj sati korištenja tih objekata, sustava
natjecanja mlađih kategorija u određenoj grani športa,
financijsku stabilnost kluba koji mora osigurati ostale
potrebe uvjete za normalnim godišnjim djelovanjem.
Moralne i pedagoške karakteristike trenera i njihova
stručna sprema glavni su preduvjeti za financiranjem
njihovog stručnog rada.
Ovdje valja napomenuti da Zajednica športskih
udruga prema dostavljenim godišnjim programima
sufinancira i troškove školovanja trenera (Viša trenerska škola) na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.
Prijedlog sredstava za tu namjenu predviđen je u
iznosu od 40.000,00 kn godišnje.
Procjena iznosa potrebnog za realizaciju ove
zakonom obvezne točke Strategije tj. osiguranje
stručnog rada s mlađim uzrasnih kategorijama je cca
800.000,00 kn godišnje.
2.4. SUFINANCIRANJE DIJELA PROGRAMA
		 KVALITETNIJIH KLUBOVA
Financiranje športskih udruga Grada Varaždina
određeno je kriterijima Zajednice. Športske su udruge
Grada Varaždina raspoređene u 5 grupa. Prema podacima za 2007. godinu raspodjela je bila slijedeća:
			

1.
2.
3.
4.
5.

grupa - nosioci kvalitete
grupa
grupa
grupa
grupa
UKUPNO

7
9
9
13
39
77

klubova
klubova
klubova
klubova
klubova
KLUBOVA

Prvoj, drugoj i trećoj grupi udruga sufinanciran je
športski objekt, stručni rad i dotacija prema ostvarenim
rezultatima i rangu natjecanja.
Četvrtoj i petoj grupi određena je godišnja dotacija
prema ostvarenim rezultatima i rangu natjecanja.
Iz navedenih podataka vidljivo je da su najviše
sredstava dobivale športske udruge prve, druge i treće
kategorije Grada Varaždina - 25 klubova, u ukupnom
iznosu od 4.149.000,00 kn i da Zajednica sredstvima
iz Proračuna od ukupnih 6.500.000,00 kn za 2007.
godinu svakako potiče kvalitetan šport. Športskim
udrugama četvrte i pete kategorije raspoređen je iznos
od 220.000,00 kn godišnje.
Najkvalitetniji klubovi Varaždina moraju se i dalje
podupirati i u ekipnom i u pojedinačnom športu, jer isti
vrše promidžbu Grada u Hrvatskoj, a pojedini klubovi

2.650.000,00 kn
1.050.000,00 kn
449.000,00 kn
110.000,00 kn
110.000,00 kn
4.369.000,00 kn

i pojedinci i na međunarodnim službenim natjecanjima. Zajednica športskih udruga Grada Varaždina ima
razrađene kriterije za raspodjelu sredstava. Sama
dotacija klubovima prema razrađenim kriterijima, dakle ona sredstva koja se odnose na rang natjecanja,
postignutim rezultatima na ekipnim i pojedinačnim
prvenstvima Hrvatske i međunarodnim natjecanjima,
bez sufinanciranja troškova korištenja objekta i trenera
iznosila je u 2007. godini 2.165.000,00 kn. Prijedlog
je da u 2008. godini sredstva za djelovanje klubova
iznose 2.165.000,00 kn uz napomenu, da Grad Varaždin i nadalje doniranim sredstvima u Proračun Grada
Varaždina podupire najkvalitetnije klubove grada.
Postavlja se pitanje da li Zajednica treba i mora
u narednom, višegodišnjem periodu financirati baš
sve športske udruge koje objedinjuje. U Varaždinu je
trenutno učlanjeno u Zajednicu športskih udruga 95
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klubova u više od 30 različitih športskih grana. Veliki
broj tih udruga osnovano je radi rekreativnog bavljenja
športom. Kvalitetne programe koji se sustavno provode tijekom godine treba podupirati, ali isti moraju biti
isključivo u funkciji omasovljenja rekreativnog športa,
te stavljeni u funkciju potreba i interesa građana Varaždina. Jedna od osnovnih zadaća Zajednice športskih
udruga Grada Varaždina je da organizira kvalitetniju
suradnju sa gradskim savezom za športsku rekreaciju
»Sport za sve« i zajedno s njima predloži, objedini i
realizira programe koji moraju biti u interesu razvoja
rekreativnih aktivnosti.
2.5.
		
		
		

FINANCIRANJE VRHUNSKIH ŠPORTAŠA
- PREMA KATEGORIZACIJI HOO-a I NAJKVALITETNIJIH JUNIORA GRADA VARAŽDINA

Vrhunski športaši Grada Varaždina određeni su
kriterijima i rješenjima Hrvatskog Olimpijskog odbora,
koja ih razvrstavaju u određene kategorije.
Zajednica športskih udruga podupire stipendijama
samo one vrhunske športaše koji se nalaze u prvoj i
drugoj kategoriji Hrvatskog olimpijskog odbora, a to
znači one koji prema kriterijima HOO-a postižu odgovarajuće visoke plasmane i rezultate na službenim
međunarodnim natjecanjima.
Mjesečna stipendija športaša prve kategorije u
Varaždinu iznosi u prosjeku 1.200,00 kn, za drugu
kategoriju 800,00 kn. Prema drugim gradovima Hrvatske (Zagreb, Rijeka, Osijek, Split) te su stipendije
u prosjeku manje od 100% do 200%. Želimo li našim
najkvalitetnijim pojedincima, vrhunskim športašima
kojih u gradu ima godišnje u prosjeku 12-14 osigurati
barem približne stipendije drugih gradova i što je najvažnije da stipendija ne bude razlog odlaska vrhunskih
športaša u druge sredine, jedan od osnovnih zadataka
je povećanje iznosa za kategorizirane športaše od
sadašnjih 100.000,00 kn na 170.000,00 kn.
Također, u programu javnih potreba treba predvidjeti i iznos od 40.000,00 kn, stavku koja je određena
Zakonom o športu, a odnosi se na pokrivanje troškova
priprema, vitaminizacije, nabavke športske opreme i
pomoći u odlasku naših vrhunskih športaša na velika
međunarodna natjecanja.
Za najkvalitetnije perspektivne i vrhunske juniore
Grada za koje moraju postojati razrađeni kriteriji
Zajednice (uz potvrde nacionalnih saveza o sudjelovanju i postignutim rezultatima na međunarodnim
natjecanjima ili rješenja olimpijskog odbora o njihovom
svrstavanju u određene programe) predviđen je iznos
od 70.000,00 kn godišnje.
Ukupan iznos za vrhunske športaše iznosio bi
godišnje 280.000,00 kn.
2.6. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KORIŠTENJA
		 ŠPORTSKIH OBJEKATA ZA SENIORSKE
		 EKIPE GRADA VARAŽDINA
Zajednica športskih udruga sufinancirala je i do
sada troškove korištenja športskih građevina najboljim ekipama Grada, te isto treba činiti i u narednom
periodu.



Troškovi korištenja objekata za 15 najkvalitetnijih
seniorskih športskih ekipa u Gradu iznosili bi godišnje
oko 700.000,00 kn (dnevno 2 sata; mjesečno 40 sati,
godišnje (11 mjeseci) - 440 sati po prosječnoj cijeni
sata od 120,00 kn.
2.7. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ODRŽAVA		 NJA, SANACIJA I DOGRADNJA ŠPORTSKIH
		 GRAĐEVINA
Ugovorom o zakupu športskih građevina između
Grada Varaždina kao vlasnika i športskih udruga (16)
kao zakupaca, Grad je temeljem Zakona o športu i
odluke Gradskog vijeća Grada Varaždina o polaznim
osnovama i uvjetima zakupa športskih građevina u
vlasništvu Grada Varaždina obvezao udruge na održavanje športskih građevina, plaćanje troškova svih
energenata i plaće djelatnika koji rade na građevini.
U troškovima sanacije i dogradnje športske građevine
prema dostavljenim godišnjim programima pomaže im
Zajednica športskih udruga i Grad Varaždin direktno
iz Proračuna Grada.
Problem koji se javlja u pokrivanju osnovnih troškova
održavanja športskih građevina izražen je na manjim
objektima - nogometnim igralištima u prigradskim
naseljima u Kućanu Gornjem i Donjem, Jalkovcu,
Biškupcu, Hrašćici, Gojancu i Črncu, te manjim športskim dvoranama. Održavanje športskih građevina u
skladu sa zakonom trebalo bi biti financirano iz onih
sredstava koje ostvari taj športski objekt. No, na tim
se građevinama ne ostvare gotovo nikakvi godišnji
prihodi (od reklama ili nekih drugih izvora). Održavanje športskih građevina udruge financiraju iz svojih
godišnjih, redovitih sredstava koja su namijenjena za
njihovu redovitu djelatnost.
Ukupni godišnji troškovi funkcioniranja i održavanja
tih objekata iznose od 40.000,00 do 80.000,00 kn.
Troškovi energenata i komunalnih usluga su u prosjeku
oko 20.000,00 kn godišnje.
Prijedlog je da se za navedena nogometna igrališta koja ne ostvaruje nikakvu godišnju dobit, od
strane Zajednice športskih udruga Grada Varaždina
sufinancira trošak održavanja športskih objekata u
prosječnom godišnjem iznosu od 15.000,00 kn. Za tu
namjenu planiran je godišnji iznos od 105.000,00 kn.
Povjerenstvo Gradskog poglavarstva Grada Varaždina za nadzor nad upravljanjem športskim objektima
svake godine obilazi sve športske objekte u vlasništvu
Grada i podnosi Gradskom poglavarstvu izvješća o
njihovim prihodima i rashodima, te načinu upravljanja i korištenja u skladu sa potpisanim ugovorima o
zakupu objekata.
Zajednica športskih udruga Grada Varaždina svake
godine sufinancira prema dostavljenim godišnjim programima investicije, dogradnju ili izgradnju športskih
objekata u Gradu Varaždinu i prigradskim mjestima
i to na način da športskoj udruzi po predviđenom
troškovniku financira ili sufinancira (kupuje zavisno o
programu) potreban materijal, dok je zakupac objekta,
dotična športska udruga u obvezi sama snositi troškove
izvršenja radova. Takav način rada pokazao se prilično
dobar, poglavito u prigradskim naseljima jer su klub
i mjesni odbor u mogućnosti pronaći prijatelje kluba
(sponzore) koji im besplatno ili po povoljnim uvjetima
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saniraju ili dograđuju objekt, dok im Zajednica za tu
namjenu kupuje potreban materijal.
Prijedlog financijskih sredstava za tu namjenu
predviđen je u iznosu od 520.000,00 kn za gradske
športske objekte, odnosno 120.000,00 kn za prigradske
športske objekte.
U prethodnom dijelu teksta predložena je izrada
gradske mreže športskih građevina (uključujući ovdje
i prigradske objekte), ali na način da se, uz korisnike
i način korištenja objekta, izradi zasebni Plan investicijskih ulaganja kroz vrijeme od 5 godina, a u svrhu
poboljšanja kvalitete tih objekata.
3. SUFINANCIRANJE OSTALIH SADRŽAJA IZ
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU
Zakon o športu i Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi obvezuje lokalnu samoupravu i
Zajednicu športskih udruga na sufinanciranje još nekih
programa koji su bitni u sustavu djelovanja športa.
Program javnih potreba u športu naveden je u
uvodnom djelu prijedloga strategije. Njega po Zakonu
o športu (»Narodne novine«, broj 71/06, članak 76.)
objedinjuje i predlaže Zajednica športskih udruga Grada
Varaždina, a isti donosi jedinica lokalne samouprave
zajedno s godišnjim proračunom.
Niže navedeni dijelovi Programa godinama se redovito sufinanciraju i oni su sastavni dio funkcioniranja
sveukupnog športa Grada Varaždina.
A) zdravstvena zaštita športaša zakonom o športu
dijeli se na opću i posebnu.
Obzirom na veliki broj klubova članica Zajednice, športaša svih uzrasnih kategorija, sustava
natjecanja od amaterskog, rekreativnog do vrhunskog, potrebno je za tu namjenu predvidjeti
financijska sredstva u iznosu od 400.000,00 kn
godišnje.
B) djelovanje Zajednice športskih udruga Grada
Varaždina u financiranju osobnih dohodaka
za tajnika, administratora i računovodstva u
godišnjem iznosu od 330.000,00 kn.
C) športsko rekreacijske aktivnosti građana u
iznosu od 50.000,00 kn.
Potrebna je čvrsta povezanost sa društvima
i savezima za športsku rekreaciju, posebno
kroz sufinanciranje programa rekreacije (izrada
godišnjeg plana »Sport za sve«).
Jedan od osnovnih ciljeva Grada u dugoročnom
periodu je i razvoj športske rekreacije prvenstveno namijenjene odrasloj populaciji. Ako se
usuglasi ovaj aspekt športskog razvoja, slijedi
razrada istog po segmentima.
D) športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju
i osoba s invaliditetom u iznosu od 90.000,00
kn.
Osobama s teškoćama u razvoju i osobama s
invaliditetom preko gradskog matičnog saveza
potrebno je osigurati maksimalne uvjete za
provođenje treninga i natjecanja kroz športske
objekte u vlasništvu grada.
E) Financiranje programa proglašenja najboljih
športaša Grada Varaždina u iznosu od 35.000,00
kn.
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F) Sufinanciranje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži kroz program
natjecanja učenika osnovnih škola Grada Varaždina prema godišnjem Programu Ministarstva
obrazovanja, znanosti i športa - 120.000,00
kn.
4. ZAKLJUČAK
4.1. Imajući u vidu Zakonom o športu određene
sadržaje programa javnih potreba u športu obvezne
za jedinice lokalne samouprave, dostignute uvjete
športske infrastrukture Grada Varaždina, razvijenost
i raznolikosti športskih grana i velikog broja športskih
udruga učlanjenih u Zajednicu športskih udruga Varaždina, usvajanje ove Strategije razvoja varaždinskog
športa za razdoblje od 2008 - 2012. godine, uključuje
pripremu, organizaciju i provedbu slijedećih operativnih
poslova i zadataka:
1. Osigurati uvjete (termine) treninga i natjecanja
na športskim objektima u vlasništvu Grada Varaždina i športskim dvoranama osnovnih škola,
izraditi usklađeni raspored njihovog korištenja
i financirati cijenu sata korištenja mlađim uzrasnim kategorijama kvalitetnih športskih udruga
Grada Varaždina.
2. Financirati rad stručnih osoba (trenera) u radu
s mlađim uzrasnim kategorijama.
3. Sufinancirati opću zdravstvenu zaštitu svih
športaša koji sudjeluju u programu treninga i
natjecanja.
4. Zbog velikog broja različitih vrsta športova i
velikog broja športskih udruga doraditi kriterije za njihovo vrednovanje, te izvršiti podjelu
kategorije:
A) natjecateljskog (kvalitetnog) ekipnog
športa,
B) natjecateljskog (kvalitetnog) pojedinačnog
športa,
C) športa u funkciji rekreacije.
5. Sufinancirati cijenu sata korištenja športskih
objekata najkvalitetnijim klubovima (u seniorskoj
kategoriji) Grada Varaždina.
6. Mjesečnim donacijama prema razrađenim kriterijima sufinancirati športske udruge Grada
Varaždina.
7. Voditi skrb za vrhunske i najkvalitetnije mlađe
športaše Grada Varaždina - usklađivanjem
stipendija sa prosjekom hrvatskih gradova i
sufinanciranjem uvjeta priprema za velike međunarodne športske priredbe.
8. Osigurati uvjete (objekte) i sufinancirati kvalitetne programe rekreativnog bavljenja športom
za sve populacije građana Varaždina.
9. Osigurati uvjete (objekte) i sufinancirati programe osoba s teškoćama u razvoju i osoba s
invaliditetom.
10. Sufinancirati sanacije, dogradnje i održavanje
športskih objekata u vlasništvu Grada Varaždina
uključenih u mrežu športskih građevina Grada
Varaždina.
4.2. Provedba strategije razvoja varaždinskog športa
za razdoblje od 2008. - 2012. godine realizirat će se
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8. Antunu Požgaju - članu Gradskog poglavarstva
Grada Varaždina,

zavisno o povećanju financijskih sredstava Proračuna
Grada Varaždina za navedeno razdoblje. Osigurana
sredstava u proračunu za provedbu strategije biti
će svake godine raspoređena kroz Program javnih
potreba u športu.
5. Ova Strategija objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
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9. Nataliji Žetko, oec. - članu Gradskog poglavarstva Grada Varaždina.
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku
Grada Varaždina«.

Klasa: 620-01/07-01/8
Urbroj: 2186/01-02-08-3
Varaždin, 13. veljače 2008.

Klasa: 021-06/08-01/1
Urbroj: 2186/01-02-08-2
Varaždin, 13. veljače 2008.

Predsjednica Gradskog vijeća
mr. sc. Dubravka Kanoti, v. r.

Predsjednica Gradskog vijeća
mr. sc. Dubravka Kanoti, v. r.

4.
Na temelju članka 73. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06), Gradsko vijeće Grada
Varaždina na sjednici održanoj 13. veljače 2008.
godine, donosi
ODLUKU

5.					
Na temelju članka 10a., stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 66/01,
87/02, 48/05 i 90/05) i članka 37. Statuta Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj
2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06), Gradsko vijeće
Grada Varaždina na sjednici održanoj 13. veljače
2008. godine, donosi

o potvrđivanju povjerenja
Gradskom poglavarstvu Grada Varaždina

ODLUKU
o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske koje nije
obrađeno u prethodnom vegetativnom
periodu na području Grada Varaždina
u 2007. godini

Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Varaždina potvrđuje povjerenje
Gradskom poglavarstvu Grada Varaždina i to:
1. dr. sc. Ivanu Čehoku - predsjedniku Gradskog
poglavarstva Grada Varaždina,
2. Zlatku Horvatu, dipl. iur. - zamjeniku predsjednika Gradskog poglavarstva Grada Varaždina,
3. mr. Ivanu Meseku - zamjeniku predsjednika
Gradskog poglavarstva Grada Varaždina,
4. Tomislavu Cvetku, dipl. ing. - članu Gradskog
poglavarstva Grada Varaždina,
5. Darinki Hajduk-Vučić, dipl. polit. - članu
Gradskog poglavarstva Grada Varaždina,

Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Varaždina, sukladno ovlastima
iz članka 10a. Zakona o poljoprivrednom zemljištu,
donosi odluku o davanju u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Grada Varaždina u katastarskoj općini
Varaždin u Varaždinskoj županiji, koje nije obrađeno
u prethodnom vegetativnom periodu u 2007. godini,
uz naknadu zakupnine.

6. Ivanu Hermanu, dr. med. - članu Gradskog
poglavarstva Grada Varaždina,
7. Anđelku Kopreku, dr. med. - članu Gradskog
poglavarstva Grada Varaždina,

Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Broj katastarske čestice
6311
6312
6313
6314/1
6314/2
6315/2
6316/2
6318/2
6319/2

Članak 2.
Natječaju se izlažu slijedeće čestice u k.o. Varaždin:

Naziv kat. čestice
Pod
Pod
Pod
Pod
Pod
Pod
Pod
Pod
Pod

lukami
lukami
lukami
lukami
lukami
lukami
lukami
lukami
lukami

Površina
ha

a
43
35
44
34
21
26
4
25
52

m2
05
16
61
51
14
76
18
32
10

Kultura
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
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Red.
br.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Broj katastarske čestice
6322
6323
6324
6325
6326/1
6326/2
6327/1
6327/2
6330/4
6330/3
6329/4
6329/3
6328/2
6376/2
Ukupno

Naziv kat. čestice
Pod
Pod
Pod
Pod
Pod
Pod
Pod
Pod
Pod
Pod
Pod
Pod
Pod
Pod

lukami
lukami
lukami
lukami
lukami
lukami
lukami
lukami
lukami
lukami
lukami
lukami
lukami
lukami

Članak 3.
Početnu cijenu zakupa odrediti će Ministarstvo
financija, Porezna uprava Varaždin.
Poljoprivredno zemljište daje se u zakup najduže
na rok od tri godine, uz mogućnost prijevremenog
raskida Ugovora o zakupu.
Razlozi raskida predvidjet će se u Ugovoru u
zakupu.
Članak 4.
Postupak natječaja provest će Gradsko vijeće
Grada Varaždina.
Tijelo iz stavka 1. ovog članka objavit će natječaj
na oglasnoj ploči Grada Varaždina i sredstvima javnog
priopćavanja.
Rok za dostavu ponuda na natječaj za zakup je 15
dana od dana objave na oglasnoj ploči.
Gradsko vijeće Grada Varaždina ovlašćuje Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina da donese odluku
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za
zakup, sukladno kriterijima za dodjelu poljoprivrednog
zemljišta u zakup iz članka 33. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina donijet će
odluku iz prethodnog stavka u roku od 30 dana nakon
isteka roka za dostavu ponuda, o čemu će naknadno
izvijestiti Gradsko vijeće.
Nakon donošenja odluke iz stavka 4. gradonačelnik će sklopiti ugovor o zakupu s najpovoljnijim
ponuđačima.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 320-02/07-01/1
Urbroj: 2186/01-02-08-5
Varaždin, 13. veljače 2008.
Predsjednica Gradskog vijeća
mr. sc. Dubravka Kanoti, v. r.
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Površina
ha

a
57
54
51
68
26
13
19
20
2
2
15
14
13
82
7 30 19 m 2

m2
56
55
55
60
98
98
56
11
44
18
19
81
42
43

Kultura
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica

6.
Na temelju članka 2. Odluke o osnivanju Savjeta
Javne ustanove »Galerijski centar Varaždin« (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/07) i članka 37.
Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada
Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06),
Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj
13. veljače 2008. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Savjeta Javne ustanove
»Galerijski centar Varaždin«
I.
U Savjet Javne ustanove »Galerijski centar Varaždin« imenuju se:
a) predsjednik:
1. KSENIJA KIPKE, prof. povijesti umjetnosti,
iz Varaždina, Trakošćanska 22,
b) članovi:
2. ZVONIMIR CHYTIL, akademski glazbenik, iz
Varaždina J. Kozarca 63,
3. ALEN NOVOSELEC, prof. likovne kulture, iz
Zagreba Bulićeva 3,
4. OTILIJA CVETKO, vijećnica Gradskog vijeća,
iz Varaždina, Zagrebačka 13,
5. BOŽO KEČKAN, vijećnik Gradskog vijeća, iz
Zbelave, Varaždinska 69.
Mandat članova Savjeta traje četiri godine.
II.
Djelokrug rada Savjeta utvrđen je člankom 3. Odluke o osnivanju Savjeta Javne ustanove »Galerijski
centar Varaždin« (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«,
broj 8/07).
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
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Klasa: 612-05/07-01/6
Urbroj: 2186/01-02-08-6
Varaždin, 13. veljače 2008.
Predsjednica Gradskog vijeća
mr. sc. Dubravka Kanoti, v. r.
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Klasa: 612-04/08-01/1
Urbroj: 2186/01-02-08-5
Varaždin, 13. veljače 2008.
Predsjednica Gradskog vijeća
mr. sc. Dubravka Kanoti, v. r.

7.
Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o upravljanju
javnim ustanovama u kulturi (»Narodne novine«, broj
96/01) i članka 37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni
vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst,
7/06 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici
održanoj 13. veljače 2008. godine, donosi

9.
Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 37.
Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada
Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06),
Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj
13. veljače 2008. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju v.d. ravnateljice
Pučkog otvorenog učilišta Varaždin

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu

I.
NEVENKA KOBAL, dipl. oec. iz Varaždina, Gospodarska 17, imenuje se za v.d. ravnateljice Pučkog
otvorenog učilišta Varaždin do imenovanja ravnatelja,
a najdulje do godinu dana.

I.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u
Varaždinu.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu 1. siječnja 2008.
godine i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada
Varaždina«.
Klasa: 610-02/08-01/5
Urbroj: 2186/01-02-08-4
Varaždin, 13. veljače 2008.
Predsjednica Gradskog vijeća
mr. sc. Dubravka Kanoti, v. r.

8.
Na temelju članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama
(»Narodne novine«, broj 105/97, 5/98 i 104/00) i članka
37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada
Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06),
Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj
13. veljače 2008. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice
i čitaonice »Metel Ožegović« Varaždin
I.
MARIO ŠOŠTARIĆ, dipl. knjižničar iz Varaždina,
Zrinskih i Frankopana 22, imenuje se za ravnatelja
Gradske knjižnice i čitaonice »Metel Ožegović« Varaždin.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu 18. travnja 2008.
godine i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada
Varaždina«.

II.
Obvezuje se Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog
kazališta u Varaždinu da prije donošenja ugradi slijedeće izmjene i dopune:
1. u preambuli riječi: »Službeni list grada Varaždina« zamijeniti riječima: »Službeni vjesnik
Grada Varaždina«;
2. naslov: »STATUT O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U VARAŽDINU« izmijeniti tako da glasi:
»IZMJENE I DOPUNE STATUTA HRVATSKOG
NARODNOG KAZALIŠTA U VARAžDINU«;
3. članak 1. mijenjati tako da glasi:
»Članak 1.
U Statutu Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj
4/07) preambula Statuta mijenja se i glasi: »Na
temelju članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 i 47/99) i članka
56. Zakona o kazalištima (»Narodne novine«, broj
71/06) ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta u
Varaždinu, uz prethodnu suglasnost Gradskog
vijeća Grada Varaždina, dana 18. travnja 2007.
godine, donosi«;
4. članak 6. mijenjati tako da glasi:
»Članak 6.
Članak 11. Statuta mijenja se i glasi: »Ravnatelj Kazališta dužan je najmanje jednom godišnje
podnijeti Osnivaču na njegov zahtjev izvješće o
ostvarenju programskog i financijskog poslovanja,
kao i programsko i financijsko izvješće o ostvarenju
protekle kazališne sezone uz obvezno dostavljanje
mišljenja Kazališnog vijeća.«;
5. članak 9. mijenjati tako da glasi:
»Članak 9.
U članku 29. u alineji 7. iza riječi: »Kazališta« briše
se zarez i dodaje tekst: »uz prethodnu suglasnost
Osnivača«;
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6. članak 13. mijenjati tako da glasi:
»Članak 13.
Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu
osmog dana nakon objave u »Službenom vjesniku
Grada Varaždina.«
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se zajedno s Izmjenama i dopunama
Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu u
»Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 612-03/07-01/3
Urbroj: 2186/01-02-08-14
Varaždin, 13. veljače 2008.
Predsjednica Gradskog vijeća
mr. sc. Dubravka Kanoti, v. r.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 i 47/99), članka 32.
Zakona o kazalištima (»Narodne novine«, broj 71/06)
i članka 29. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u
Varaždinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj
4/07), Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta
u Varaždinu 13. veljače 2008. godine, uz prethodnu
suglasnost Gradskog vijeća Grada Varaždina od 13.
veljače 2008. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE
Statuta Hrvatskog narodnog kazališta
u Varaždinu
Članak 1.
U Statutu Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 4/07)
preambula Statuta mijenja se i glasi: »Na temelju
članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 56. Zakona
o kazalištima (»Narodne novine«, broj 71/06) ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu,
uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Varaždina,
dana 18. travnja 2007. godine, donosi«.
Članak 2.
U članku 2. stavak 2. briše se.
Članak 3.
U članku 5. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»Sjedište se upisuje u sudski registar«.
Članak 4.
Glava IV. mijenja se i glasi: »PEČAT, ŠTAMBILJ
I ZAŠTITNI ZNAK«.
Članak 5.
U članku 8. riječ: »žig«i »žiga« zamjenjuje se riječima: »štambilj« i »štambilja«.
U članku 8. stavak 2. iza riječi: »Varaždinu« umjesto
točke stavlja se zarez i dodaju riječi:
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»A. Cesarca 1, a u sredini pečata otisnut je
zaštitni znak Kazališta«.
U članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi:
»Štambilj je četvrtastog oblika, širine 30 mm
i dužine 50 mm i u njemu su upisani puni naziv i
zaštitni znak Kazališta«.
U članku 8. stavak 6. iza riječi: »prometu« stavlja
se točka, a riječi:
»a žig se upotrebljava za administrativno-financijsko poslovanje Kazališta« brišu se.
Članak 6.
Članak 11. mijenja se i glasi:
»Ravnatelj Kazališta dužan je najmanje jednom
godišnje podnijeti Osnivaču, na njegov zahtjev,
izvješće o ostvarenju programskog i financijskog
poslovanja, kao i programsko i financijsko izvješće
o ostvarenju protekle kazališne sezone, uz obavezno
dostavljanje mišljenja Kazališnog vijeća«.
Članak 7.
U članku 20. iza riječi: »pomoćnika ravnatelja«
dodaju se riječi: »iz članka 23. ovog Statuta«.
Članak 8.
U članku 24. stavak 2. riječ: »zamjenika« zamjenjuje
se riječju: »pomoćnika«.
Članak 9.
U članku 29. u alineji 7. iz riječi: »Kazališta« briše
se zarez i dodaje tekst: »uz prethodnu suglasnost
Osnivača.«
Članak 10.
U članku 31. stavak 2. riječi: »Upravnog vijeća«
zamjenjuju se riječima: »Kazališnog vijeća«.
Članak 11.
U članku 32. stavak 1. briše se riječ: »biranih«, a
iza riječi: »vijeća« dodaju se riječi: »iz reda kazališnih
umjetnika«.
Članak 12.
Članak 42. mijenja se i glasi:
»Imovinu Kazališta čine sredstva za rad pribavljena od osnivača, stečena pružanjem usluga
i prodajom proizvoda ili su pribavljena iz drugih
izvora. Ako u obavljanju svoje djelatnosti Kazalište
ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za
obavljanje djelatnosti i razvoj Kazališta«.
Članak 13.
Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu
osmog dana nakon objave u »Službenom vjesniku
Grada Varaždina«.
KAZALIŠNO VIJEĆE
Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu
Predsjednik
Željko Trstenjak, dipl. ing. arh., v. r.
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AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
1.

ZAKLJUČAK

Na temelju 4. Odluke o osnivanju Trgovačkog
društva »Gradska tržnica«, d.o.o. Varaždin (»Službeni
vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/97) i članka 11. Izjave
osnivanju Trgovačkog društva »Gradska tržnica« d.o.o.
Varaždin (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj
3/97 i 5/02), Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina,
u funkciji Skupštine Društva na sjednici od 28. siječnja
2008. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni Izjave o osnivanju Trgovačkog društva
»Gradska tržnica« d.o.o. Varaždin
Članak 1.
U Izjavi o osnivanju Trgovačkog društva »Gradska
tržnica« d.o.o. Varaždin (»Službeni vjesnik Grada
Varaždina«, broj 3/97 i 5/02), članak 33. mijenja se
i glasi:
»Za direktora Društva može biti imenovana osoba,
koja pored općih uvjeta propisanih zakonom, ispunjava
i slijedeće uvjete:
-

da ima višu/visoku stručnu spremu ekonomskog,
pravnog, tehničkog ili drugog odgovarajućeg
smjera,

-

da ima 3 godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima,

-

da posjeduje organizacijske sposobnosti i sposobnosti rukovođenja.

U natječajnom postupku kandidat za direktora
dužan je priložiti Plan razvoja Trgovačkog društva
za četverogodišnje razdoblje.«
Članak 2.
Ovlašćuje se gradonačelnik da potpiše Izmjenu
Izjave o osnivanju Trgovačkog društva »Gradska
tržnica« d.o.o. Varaždin, koja stupa na snagu danom
upisa u sudski registar.
Članka 3.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku
Grada Varaždina«.
Klasa: 363-02/08-01/3
Urbroj: 2186/01-03-08-1
Varaždin, 28. siječnja 2008.
Predsjednik Gradskog poglavarstva
dr. sc. Ivan Čehok, v. r.

Na temelju članka 11. Izjave o osnivanju Trgovačkog
društva »Gradska tržnica« d.o.o. Varaždin (»Službeni
vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/97 i 5/02), Gradsko
poglavarstvo Grada Varaždina u funkciji Skupštine
Društva na sjednici od 28. siječnja 2008. godine,
donosi

I.
Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina u funkciji
Skupštine Trgovačkog društva »Gradska tržnica« d.o.o.
Varaždin, utvrđuje potrebu raspisivanja natječaja za
imenovanje direktora Trgovačkog društva »Gradska
tržnica« d.o.o. Varaždin.
II.
Zadužuje se Nadzorni odbor Trgovačkog društva
da provede postupak natječaja u skladu s odredbama
Izjave o osnivanju Trgovačkog društva »Gradska tržnica« d.o.o. Varaždin i njenim izmjenama navedenim
u Odluci o izmjeni Izjave o osnivanju Trgovačkog
društva »Gradska tržnica« d.o.o. Varaždin (Klasa:
363-02/08-01/3, Urbroj: 2186/01-03-08-1) od 28.
siječnja 2008. godine.
III.
Zadužuje se Tajništvo Grada Varaždina da provede
postupak upisa Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju
Trgovačkog društva »Gradska tržnica« d.o.o. Varaždin
u sudski registar.
Klasa: 363-02/08-01/3
Urbroj: 2186/01-03-08-2
Varaždin, 28. siječnja 2008.
Predsjednik Gradskog poglavarstva
dr. sc. Ivan Čehok, v. r.

2.
Na temelju članka 65. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06), Gradsko poglavarstvo
Grada Varaždina na 70. sjednici od 14. prosinca 2007.
godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju vršitelja dužnosti pročelnika
Upravnog odjela za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i građenja
Grada Varaždina
I.
STANKO VITEZ iz Turčina, A. Šenoe 39, imenuje
se za vršitelja dužnosti pročelnika Upravnog odjela
za provedbu dokumenata prostornog uređenja i
građenja Grada Varaždina do donošenja Pravilnika
o unutarnjem redu Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, odnosno do
imenovanja pročelnika sukladno članku 23. Odluke o
ustrojstvu Gradske uprave Grada Varaždina (»Službeni
vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/06, 4/07 i 9/07).
II.
Zadužuje se vršitelj dužnosti pročelnika da izvrši
usklađivanje organizacije Upravnog odjela, Pravilnika i
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drugih akata prema Odluci o ustrojstvu Gradske uprave
Grada Varaždina i Zakonu o prostornom uređenju i
gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07) do 1. siječnja
2008. godine.
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lokalnu samoupravu u Upravnom odjelu za
lokalnu samoupravu Grada Varaždina,
4. VLADIMIR SLUNJSKI, Varaždin, V. Gortana
15, član Udruge za zaštitu prava potrošača
»Varaždinski potrošač«, Varaždin,

III.
Sva prava iz radnog odnosa po ovom Rješenju
regulirat će se posebnim aktom koji će se primjenjivati
s danom 1. siječnja 2008. godine.

5. MARIJA KEZELJ, Varaždin, V. Vidrića 1, stručni
suradnik za gospodarstvo u Upravnom odjelu za
gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju
Grada Varaždina.

IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

Savjet je savjetodavno tijelo Gradskog poglavarstva
sa zadaćom da se očituje o pružanju i cijeni javnih
usluga i to:

II.

Klasa: 119-02/07-01/32
Urbroj: 2186/01-03-07-1
Varaždin, 14. prosinca 2007.
Predsjednik Gradskog poglavarstva
dr. sc. Ivan Čehok, v. r.

3.
Na temelju članka 24. stavaka 6. Zakona o zaštiti
potrošača (»Narodne novine«, broj 79/07) i članka 65.
Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada
Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06),
Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina na 74. sjednici
od 7. veljače 2008. godine, donosi
Rješenje
o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača
javnih usluga
I.
U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga (u
daljnjem tekstu: Savjet), imenuju se:
a) za predsjednicu:
1. VESNA KOVAČIĆ, Varaždin, V. Vidrića 3,
predsjednica Udruge za zaštitu prava potrošača
»Varaždinski potrošač«, Varaždin,
b) za članove:
2. ANTUN POŽGAJ, Varaždin, Kačićeva 7, član
Gradskog poglavarstva Grada Varaždina,
3. mr. sc. TOMISLAV BOGOVIĆ, Varaždin, I.
Mažuranića 27, savjetnik gradonačelnika za

distribucije električne energije, opskrbe električnom energijom, distribucije plina, opskrbe
plinom, distribucije toplinske energije, opskrbe
toplinskom energijom, opskrbe pitkom vodom,
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, prijevoza
putnika u javnom prometu, poštanskih usluga,
održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje groblja i krematorija i prijevoz
pokojnika, obavljanje dimnjačarskih poslova i
javne telekomunikacijske usluge.

Prije izmjena cijene javnih usluga iz stavka 1.
ovoga članka Savjet će razmotriti prijedlog, te se o
njemu očitovati.
Mišljenje Savjeta obvezno se prilaže uz akt kojim
Gradsko poglavarstvo daje suglasnost na promjenu
cijene javne usluge.
III.
Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Savjeta za zaštitu
potrošača javnih usluga (»Službeni vjesnik Grada
Varaždina«, broj 8/03).
				

IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 022-06/08-01/1
Urbroj: 2186/01-03-08-2
Varaždin, 7. veljače 2008.
Predsjednik Gradskog poglavarstva
dr. sc. Ivan Čehok, v. r.

AKTI UPRAVNIH ODJELA
1.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07) i Zaključka Gradskog poglavarstva, Klasa: 350-01/08-01/5, Urbroj:
2186/01-03-08-5 od 28. siječnja 2008. godine, nositelj
izrade Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam
i zaštitu okoline Grada Varaždina, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu Detaljnog plana uređenja
za proširenje varaždinskog groblja
1. Objavljuje se javna rasprava o PRIJEDLOGU
DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZA PROŠIRENJE
VARAŽDINSKOG GROBLJA.

Broj 1/2008.
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Prijedlog Detaljnog plana uređenja za proširenje
varaždinskog groblja utvrdilo je Gradsko poglavarstvo
Grada Varaždina na 73. sjednici, održanoj 28. siječnja
2008. godine.
2. Javna rasprava će se održati u razdoblju
od 25. veljače 2008. do 26. ožujka 2008. godine.
3. Za vrijeme trajanja Javne rasprave, Prijedlog
Detaljnog plana uređenja za proširenje varaždinskog
groblja, bit će izložen na javni uvid u Upravnom
odjelu za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu
okoline Grada Varaždina, Varaždin, Trg slobode 12,
svaki dan osim subote i nedjelje, u vremenu od 8
do 15 sati.
4. Prijedlog Detaljnog plana uređenja za proširenje
varaždinskog groblja bit će objavljen i na web stranicama Grada Varaždina na adresi www.varazdin.hr
5. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja
iz Prijedloga Detaljnog plana uređenja za proširenje
varaždinskog groblja, održat će se za sve zainteresirane, dana 5. ožujka 2008. godine u 18,00 sati, u
Gradskoj vijećnici u Varaždinu, Trg kralja Tomislava
1;
6. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog
Detaljnog plana uređenja za proširenje varaždinskog
groblja mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne
rasprave, do zaključno 26. ožujka 2008. godine.
7. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji, je slijedeći:
-

nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koja su dala podatke, planske
smjernice i dokumente za izradu prijedloga
plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju
svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge
do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom
smatrat će se da nemaju primjedbe.

građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi
na način da imaju pravo pristupa na javni uvid
u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i
prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi
uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu,
postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o
predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju
izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u
roku određenom u ovoj objavi.
				

-

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom
podnositelja i u roku dostavljeni nositelju izrade
plana - Upravnom odjelu za komunalni sustav,
urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina, Trg
slobode 12/II, Varaždin - u protivnom se neće uzeti
u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
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2.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07) i Zaključka Gradskog poglavarstva, Klasa: 350-01/08-01/3, Urbroj:
2186/01-03-08-5 od 7. veljače 2008. godine, nositelj
izrade Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam
i zaštitu okoline Grada Varaždina, objavljuje
JAVNU

RASPRAVU

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina
1. Objavljuje se javna rasprava o PRIJEDLOGU
IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SJEVERNOG DIJELA GRADA VARAŽDINA.
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja sjevernog dijela grada Varaždina utvrdilo je
Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina na 74. sjednici,
održanoj 7. veljače 2008. godine.
3. Javna rasprava će se održati u razdoblju
od 21. veljače 2008. do 6. ožujka 2008. godine.
4. Za vrijeme trajanja Javne rasprave, Prijedlog
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina, bit će izložen na javni
uvid u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina, Varaždin,
Trg slobode 12, svaki dan osim subote i nedjelje,
u vremenu od 8 do 15 sati.
5. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz
Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina, održat će se
za sve zainteresirane, dana 27. veljače 2008. godine
u 18,00 sati, u Gradskoj vijećnici u Varaždinu, Trg
kralja Tomislava 1;
6. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina mogu se davati cijelo
vrijeme tijekom javne rasprave, do zaključno 6. ožujka
2008. godine.
7. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji, je slijedeći:
-

nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne
samouprave i osobe određene posebnim propisima koja su dala podatke, planske smjernice i
dokumente za izradu prijedloga izmjena i dopuna
plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju
svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge
do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom
smatrat će se da nemaju primjedbe.

-

građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na
način da imaju pravo pristupa na javni uvid u
prijedlog izmjena i dopuna plana, mogu upisati
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primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja
se nalazi uz prijedlog izmjena i dopuna plana
izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili
upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe
i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.
				
Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom
podnositelja i u roku dostavljeni nositelju izrade
plana - Upravnom odjelu za komunalni sustav,
urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina, Trg
slobode 12/II, Varaždin - u protivnom se neće uzeti
u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

3.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07) i Zaključka Gradskog poglavarstva, Klasa: 350-01/08-01/2 , Urbroj:
2186/01-03-08-5 od 7. veljače 2008. godine, nositelj
izrade Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam
i zaštitu okoline Grada Varaždina, objavljuje
JAVNU

odjelu za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu
okoline Grada Varaždina, Varaždin, Trg slobode 12,
svaki dan osim subote i nedjelje, u vremenu od 8
do 15 sati.
5. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja
iz Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina, održat će se za sve
zainteresirane, dana 27. veljače 2008. godine u 18.00
sati, u Gradskoj vijećnici u Varaždinu, Trg kralja
Tomislava 1;
6. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog
Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana
grada Varaždina mogu se davati cijelo vrijeme tijekom
javne rasprave, do zaključno 6. ožujka 2008.
7. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji, je slijedeći:
-

nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne
samouprave i osobe određene posebnim propisima koja su dala podatke, planske smjernice i
dokumente za izradu prijedloga izmjena i dopuna
plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju
svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge
do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom
smatrat će se da nemaju primjedbe.

-

građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na
način da imaju pravo pristupa na javni uvid u
prijedlog izmjena i dopuna plana, mogu upisati
primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja
se nalazi uz prijedlog izmjena i dopuna plana
izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili
upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe
i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

RASPRAVU

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog
urbanističkog plana grada Varaždina
1. Objavljuje se javna rasprava o PRIJEDLOGU
IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG
PLANA UREĐENJA GRADA VARAŽDINA.
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina utvrdilo je Gradsko
poglavarstvo Grada Varaždina na 74. sjednici, održanoj
7. veljače 2008. godine.
3. Javna rasprava će se održati u razdoblju
od 21. veljače 2008. do 6. ožujka 2008. godine.
4. Za vrijeme trajanja Javne rasprave, Prijedlog
Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada
Varaždina, bit će izložen na javni uvid u Upravnom
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Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom
podnositelja i u roku dostavljeni nositelju izrade
plana - Upravnom odjelu za komunalni sustav,
urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina, Trg
slobode 12/II, Varaždin - u protivnom se neće uzeti
u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
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»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, službeno glasilo Grada Varaždina. Izdavač Grad Varaždin.
Uredništvo, Trg Kralja Tomislava broj 1. Telefon (042) 402-523. Glavni i odgovorni urednik: tajnik Grada,
Mirna Kezele, dipl. iur. Tehničko uređenje, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja, telefon (044) 815138, fax. (044) 815-498, www.glasila.hr. »Službeni vjesnik Grada Varaždina« objavljen je i na Internetu:
www.glasila.hr.

