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AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.
Na temelju članka 8. i članka 35. stavka 1. točke 1.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11),
Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj
20. veljače 2012. godine, donosi
STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Statuta Grada Varaždina
Članak 1.
U Statutu Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada
Varaždina«, broj 5/09) članak 28. stavak 1. alineja 4.
mijenja se i glasi:
»- komunalno gospodarstvo,«.
Članak 2.
U članku 29. stavak 2. briše se.
Članak 3.
U članku 30. stavak 1. alineja 11. iza riječi: »djelatnosti« stavlja se zarez te se brišu riječi: »gradske
infrastrukture«.
Alineja 15. mijenja se i glasi:
»- obavlja poslove prometnog i komunalnog redarstva,«.

U stavku 2. riječ: »propisima« zamjenjuje se riječju:
»aktima«.
Članak 4.
U članku 31. riječi: »samo nadzoru zakonitosti«
zamjenjuju se riječima: »nadzoru nad zakonitošću
rada i akata«.
Članak 5.
Iznad članka 34. naslov VIII. mijenja se i glasi: »NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U
ODLUČIVANJU U PITANJIMA IZ SAMOUPRAVNOG
DJELOKRUGA GRADA VARAŽDINA«.
Članak 6.
U članku 34. iza riječi: »građana« stavlja se zarez,
te se riječi: »davanjem prijedloga, prigovora i pritužbi« zamjenjuju riječima: »podnošenjem predstavka i
pritužba«.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Način podnošenja predstavki i pritužbi građana
utvrdit će se posebnim pravilnikom, koji će donijeti
Gradonačelnik.«.
Članak 7.
U članku 45. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:
»donosi odluke te druge opće i pojedinačne akte ko-
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jima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga
Grada Varaždina,«.

od uvjeta navedenih u točkama 1.-6. ovog članka, u
skladu sa zakonom.

U točki 19. iza riječi: »osniva« dodaje se riječ:
»javne«.

Prava i dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća
započinju danom kada ga ovlašteni predlagatelj kandidacijske liste odredi.«

Točka 26. mijenja se i glasi: »odlučuje o prihvaćanju pokroviteljstva nad društvenim, znanstvenim,
kulturnim, sportskim ili drugim manifestacijama od
značaja za Grad Varaždin, u kojima Grad sudjeluje u
iznosu većem od 200.000,00 kn,«.
Točka 29. briše se.
U točkama 30. i 31. riječi: »može zatražiti« zamjenjuju
se riječju: »razmatra«, tako da točke 30. i 31. glase:
»30. 		 razmatra izvješća o radu trgovačkih društava
u kojima Grad Varaždin ima udjele,
31. 		 razmatra izvješća o radu javnih ustanova
kojima je Grad Varaždin osnivač,«.
U istom članku iza stavka 1. dodaju se novi stavci
2. i 3. koji glase:
»U sklopu izvješća iz točke 30. prethodnog stavka
članovima Gradskog vijeća dostavlja se izvješće Uprave
i Nadzornog odbora Glavnoj skupštini, Odluka Skupštine Društva o upotrebi dobiti Društva, te revizijska
izvješća i izvješća nadzornih tijela u roku od 30 dana
od održane Skupštine na kojoj su izvješća prihvaćena.
U sklopu izvješća iz stavka 1., točke 31. članovima
Gradskog vijeća dostavlja se izvješće koje su ravnatelji
dužni podnijeti Upravnom vijeću i Osnivaču, a odnosi
se na izvršenje programa, financijskog plana i godišnji
obračun, te mišljenje Upravnog vijeća o izvješću u roku
od 30 dana od održanog Upravnog vijeća na kojem
su izvješća prihvaćena.«.
Članak 8.
U članku 47. stavku 2. iza riječi: »referenduma«
dodaju se riječi: »o razrješenju gradonačelnika«.
Članak 9.
Iza članka 50. dodaje se članak 50. a koji glasi:
»Članu Gradskog vijeća prestaje mandat prije isteka
vremena na koje je izabran:
1. ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja
sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog
bilježnika najranije osam dana prije podnošenja
iste, danom dostave ostavke,
2. ako mu je pravomoćnom sudskom presudom
oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske presude,
3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen
na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem
od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske
presude,
4. ako odjavi prebivalište s područja Grada, danom
odjave prebivališta,
5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno
odredbama zakona kojima se uređuje hrvatsko
državljanstvo, danom njegovog prestanka i
6. smrću.
Članovi Gradskog vijeća imaju zamjenike koji preuzimaju njihovu dužnost u slučaju da se stekne jedan

Članak 10.
U članku 52. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5.
koji glase:
»Ukoliko predsjednik Gradskog vijeća ne sazove
sjednicu sukladno prethodnom stavku sjednicu će
sazvati Gradonačelnik u roku 15 dana.
Nakon proteka roka iz stavka 4. ovog članka sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine vijećnika
Gradskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne)
samouprave.«.
Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju 6. i 7.
Članak 11.
U članku 53. brišu se riječi: »i izgubljene zarade«.
Članak 12.
U članku 56. stavak 3. briše se.
Članak 13.
Članak 57. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Odbor za statutarno-pravna pitanja raspravlja i
utvrđuje prijedlog Statuta Grada Varaždina, Poslovnika o radu Gradskog vijeća te njihovu izmjenu, daje
mišljenje o pravnoj utemeljenosti prijedloga odluka i
drugih općih akata u nadležnosti Gradskog vijeća u
pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim
sustavom, te u pogledu njihovog pravnog sadržaja i
oblika, utvrđuje i objavljuje pročišćene tekstove akata
Gradskog vijeća te obavlja i druge poslove utvrđene
ovim Statutom i Poslovnikom.«.
Članak 14.
Članak 61. stavak 5. briše se.
Članak 15.
U članku 63. stavku 1. točki 2. iza riječi: »općih«
dodaju riječi: »i drugih«.
Točka 3. mijenja se i glasi: »donosi opće akte u
slučajevima propisanim posebnim zakonom, provedbene akte u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća
te akte poslovanja i pojedinačne akte u izvršavanju
poslova iz svog djelokruga,«.
U točki 9. iza riječi: »proračunom,« dodaju se
riječi: »odlukom o izvršenju proračuna«, iza riječi:
»zakonom« briše se zarez te dodaje: »i«, a iza riječi:
»Statutom« stavlja se zarez i brišu riječi: »i općim
aktima Gradskog vijeća«.
Točka 10. briše se.
U točki 12. iza riječi »izvršavanju« dodaje se riječ:
»proračuna«, a brišu se riječi: »te podnosi prijedlog
gradskog proračuna Gradskom vijeću,«.
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U točki 21. iza riječi: »poslova« stavlja se zarez,
briše se riječ: »te«, a riječi: »rad gradskih upravnih
tijela« zamjenjuje se riječima: »njihov rad te odgovara
za zakonitost njihovog rada,«,
U točki 23. iza riječi: »odnosa« dodaju se riječi:
»službenika i namještenika,«.
U točki 27. iza riječi: »predlagatelji« dodaju se riječi:
»osim ako je takav prijedlog u isključivoj nadležnosti
određenog tijela,«.
Točka 30. mijenja se i glasi: »odlučuje o prihvaćanju pokroviteljstva nad društvenim, znanstvenim,
kulturnim, sportskim ili drugim manifestacijama od
značaja za Grad Varaždin, u kojima Grad sudjeluje u
iznosu do 200.000,00 kn,«.
Točka 31. mijenja se i glasi:
»31. osniva i imenuje radna tijela i savjetnike
iznimno radi davanja stručnih mišljenja te predlaganja rješavanja određenih pitanja koja ne spadaju u
djelokrug upravnih tijela.«.
Članak 16.
Članak 64. mijenja se i glasi:
»Radi davanja stručnih mišljenja i predlaganje
rješavanja određenih pitanja od interesa za Grad, a
koja ne spadaju u djelokrug upravnih tijela Grada,
Gradonačelnik može osnovati savjetodavna radna
tijela (komisije, savjeti i sl.) te imenovati posebnog
savjetnika.
Nadležnost, način rada, broj članova i visinu naknade
za rad u tijelima iz stavka 1. ovog članka uređuje se
posebnim aktom koji donosi Gradonačelnik.«.
Članak 17.
U članku 68. stavku 3. riječi: »Tajništvu Grada
Varaždina« zamjenjuju se riječima: »upravnom tijelu
nadležnom za kadrovske poslove«.
Stavak 4. briše se.
Članak 18.
U članku 71. stavak 3. mijenja se i glasi:
»Ako je prestanak mandata Gradonačelnika nastupio zbog izbora ili imenovanja na nespojivu dužnost,
a nakon najmanje dvije godine mandata u Gradu Varaždinu neće se raspisati i održati prijevremeni izbori
za izbor Gradonačelnika, dužnost gradonačelnika
do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik kojeg
odredi Gradonačelnik čiji mandat prestaje«.
Članak 19.
Iza članka 73. naslov 3. mijenja se i glasi:
»Upravna tijela Grada Varaždina«.
Članak 20.
Iznad članka 74. naslov: »a) Tajnik« briše se.
Članak 21.
Članak 74. i naslov: »b) Upravni odjeli Gradske
uprave« brišu se.
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Članak 22.
Članak 75. mijenja se i glasi:
»Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
Grada Varaždina, kao i poslove državne uprave prenijetih na Grad Varaždin, ustrojavaju se upravna tijela
Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: upravna tijela).
Upravna tijela osnivaju se i ukidaju odlukom Gradskog
vijeća kojom se uređuje njihovo ustrojstvo, djelokrug
i druga pitanja značajna za njihov rad.
Upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli i
službe.«.
Članak 23.
U članku 76. stavku 1. riječi: »Tajništvo Grada i
upravni odjeli gradske uprave« zamjenjuju se riječima:
»Upravna tijela«.
U stavku 2. riječi: »Tajništvo Grada i upravni odjeli
gradske uprave samostalni su« zamjenjuju se riječima:
»Upravna tijela samostalno«.
Članak 24.
U članku 77. stavku 1. riječi: »Upravnim odjelima
gradske uprave« zamjenjuju se riječima: »Upravnim
tijelima«.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»Gradonačelnik može razriješiti pročelnike iz stavka
1. ovog članka u slučajevima određenim zakonom.«.
Članak 25.
U članku 78. riječi: »Tajništva Grada i upravnih odjela gradske uprave« zamjenjuju se riječima:
»upravnih tijela«.
Članak 26.
U članku 111. stavku 1. riječi: »Upravni odjeli gradske uprave« zamjenjuju se riječima: »Upravna tijela«.
Članak 27.
U članku 115. stavku 2. alineja 4. mijenja se i glasi:
»- pročelnici upravnih tijela o radu upravnih tijela i
o svom radu, u okviru prava i dužnosti određenih ovim
Statutom ili drugim propisom, isključivo uz suglasnost
Gradonačelnika.«.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 28.
Odluke i drugi opći i pojedinačni akti doneseni
na temelju Statuta uskladit će se s odredbama ove
Statutarne odluke.
Članak 29.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 012-03/12-01/1
URBROJ: 2186/01-02-12-3
Varaždin, 20. veljače 2012.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.
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2.
Na temelju članaka 7. i 8. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 44/05
- pročišćeni tekst i 109/07) i članka 45. Statuta Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj
5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici
održanoj 20. veljače 2012. godine, donosi
ODLUKU
o prestanku mandata člana Gradskog vijeća
Grada Varaždina i početku obnašanja dužnosti
člana Gradskog vijeća, zamjenika člana
Gradskog vijeća
I.
Utvrđuje se da je temeljem podnijete ostavke 6.
veljače 2012. godine prestao mandat člana Gradskog
vijeća DARKA NOVOSELA i da je dužnost člana Gradskog vijeća počeo obnašati zamjenik člana Gradskog
vijeća ZLATKO ISTER.
II.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku
Grada Varaždina«.
Klasa: 119-02/10-01/2
Urbroj: 2186/01-02-12-15
Varaždin, 20. veljače 2012.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

3.
Na temelju članka 6. stavka 1. i članka 8. stavka 2.
Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 44/05 - pročišćeni tekst, 109/07), te
članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik
Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada
Varaždina, na sjednici održanoj 20. veljače 2012.
godine, donosi
ODLUKU
o mirovanju mandata članice Gradskog
vijeća Grada Varaždina i početku obnašanja
dužnosti članice Gradskog vijeća, zamjenice
članice Gradskog vijeća
I.
Utvrđuje se da je 7. veljače 2012. godine započelo
mirovanje mandata članice Gradskog vijeća BRANKE
MATAVULJ.
Dužnost članice Gradskog vijeća, sukladno članku
4. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/09),
počela je obnašati zamjenica članice Gradskog vijeća
LJUBICA FLORIJAN.
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II.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku
Grada Varaždina«.
Klasa: 119-02/10-01/2
Urbroj: 2186/01-02-12-16
Varaždin, 20. veljače 2012.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

4.
Na temelju članka 2. točke 5. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine«,
broj 21/09, 57/10, 126/10 i 48/11), članka 55. Odluke
o komunalnom redu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/08), u skladu s Rješenjem Ministarstva
kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Klasa:
UP/I-612-08/11-06-0076, Urbroj: 532-04-01-1/3-11-1
od 01. srpnja 2011. godine i članka 45. Statuta Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj
5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici
održanoj 20. veljače 2012. godine, donosi
ODLUKU
o uvjetima za postavljanje terasa na javnim
površinama u povijesnoj jezgri grada Varaždina
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za postavljanje
terasa na javnim površinama na području povijesne
jezgre grada Varaždina.
Područje povijesne jezgre iz stavka 1. ovog članka
je prostor koji obuhvaća zonu A i B Kulturno povijesne
cjeline grada Varaždina, prema Rješenju Ministarstva
kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine od 1. srpnja 2011. godine (Klasa: UP-I-612-08/11-06/0076,
Urbroj: 532-04-01-1/3-11-1), a omeđen je prvim
redom katastarskih čestica smještenih:
- sjeverno uz Ulicu V. Nazora i Trg bana Jelačića,
- istočno uz Ulicu P. Preradovića,
- južno uz Ulicu A. Cesarca i Kapucinski Trg, te
- zapadno uz Ulicu S. Vraza.
Članak 2.
Pod javnim površinama, u smislu ove Odluke,
podrazumijevaju se ulice, trgovi, nogostupi, zelene
površine i svi ostali prostori u povijesnoj jezgri grada
Varaždina u vlasništvu ili pod upravom Grada Varaždina,
na kojima se pod uvjetima propisanim ovom Odlukom
mogu postaviti terase.
II. NAČIN UREĐENJA TERASA
Članak 3.
Postavljanje terase u povijesnoj jezgri podrazumijeva
postavljanje stolova, stolaca, žardinjera, suncobrana,
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grijaćih naprava, tendi i sličnih pokretnih naprava
propisanih ovom Odlukom, koje se postavljaju s ciljem
pružanja ugostiteljskih usluga izvan čvrstog objekta.
Pod pokretnim napravama u smislu stavka 1. ovog
članka podrazumijevaju se predmeti koji služe za
uređivanje terase, a koji nijednim svojim dijelom nisu
trajno učvršćeni za podlogu ili fasadu čvrstog objekta.
Članak 4.
Stolovi i stolci moraju biti metalni ili drveni, u crnoj,
tamnosivoj ili boji prirodnog drva, a stolci moraju biti
estetski i ergonomski dobro oblikovani.
Stajačice (povišeni stolci i stolovi) mogu biti od
metala ili drva ne agresivnih boja.
Članak 5.
Tende, suncobrani i garniture za sjedenje moraju
biti od platna u svijetloj - bijeloj ili bež boji. Reklama
na suncobranu ili tendi može biti diskretno istaknuta
samo na rubu. Zabranjuje se reklamiranje žestokih
pića i cigareta.
Članak 6.
Ograda uz terasu se može postaviti uz prethodnu
suglasnost Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu
kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Varaždinu
(u daljnjem tekstu: Konzervatorski odjel).
Članak 7.
Terasa se postavlja na postojeću opločenu ili asfaltiranu površinu.

Broj 1/2012.
Članak 11.

Terase u povijesnoj jezgri grada mogu biti postavljene
tijekom cijele godine, pod uvjetom da korisnik terase
redovito održava terasu, uklanja lišće, snijeg i slično.
Korištenje terase obavezno je u površini i svim
uvjetima propisanim ovom Odlukom, Odlukom o komunalnom redu te svim pojedinačnim i općim aktima
donesenim na temelju navedenih odluka.
Članak 12.
Pravo na postavu terase ima pravna ili fizička osoba
koja obavlja ugostiteljsku djelatnost u čvrstom objektu
uz koji se, u pravilu, nalazi terasa.
Članak 13.
Upravni odjel nadležan za komunalne poslove (u
daljnjem tekstu: nadležan upravni odjel) dužan je na
web stranicama Grada Varaždina objaviti poziv zainteresiranim osobama iz članka 12. ove Odluke za
podnošenje zahtjeva za postavu terase. Poziv treba
sadržavati Popis lokacija iz članka 10. ove Odluke te
dokumentaciju koju zainteresirani ponuditelji trebaju
dostaviti uz zahtjev.
Poziv se objavljuje u mjesecu prosincu za slijedeću
godinu.
Članak 14.
Uz zahtjev za postavu terase podnositelj zahtjeva
treba priložiti dokaz o obavljanju ugostiteljske djelatnosti u čvrstom objektu.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako površina tla,
zbog izrazitih neravnina ili velikog nagiba, ne omogućava korištenje, može se postaviti montažno-demontažna podloga (podest) na podkonstrukciji, izrađena
od obrađenih dasaka prirodnih boja ili sličnih tamnijih
neupadljivih boja, bez postavljanja tepiha, tepisona ili
druge vrste prekrivala.

Podnositelj zahtjeva za postavljanje nove terase na
određenoj lokaciji dužan je, osim dokaza iz prethodnog
stavka priložiti i idejno rješenje s opisom terase, kojim
će biti određena opremljenost terase, izgled, veličina
i boja suncobrana ili mobilne tende, izgled, veličina i
boja stolova, stolaca i pokretnih naprava koje služe za
uređenje terase te mišljenje Konzervatorskog odjel.

Montažno-demontažna podloga može biti visine
minimalno potrebne za niveliranje postojeće neravnine
ili ukošene podloge, s time da na dijelu terase više
kote mora biti u ravnini s hodnom plohom.

Podnositelj zahtjeva za terasu za koju ne postoji
idejno rješenje s opisom terase, za dio godine u kojem planira koristiti »stajačice« i grijaća tijela, dužan
je dostaviti idejno rješenje s opisom terase, kojim će
biti određena opremljenost terasa, izgled, veličina i
boja stolova, stolaca i pokretnih naprava koje služe za
uređenje terase te mišljenje Konzervatorskog odjela.

Članak 8.
Nije dozvoljeno zadiranje u podlogu terasa radi
polaganja instalacija ili slično.
III. POSTAVLJANJE TERASA
Članak 9.
Terase se mogu postavljati isključivo na površini
utvrđenoj u grafičkom prikazu za svaku pojedinu terasu.
Članak 10.
Gradonačelnik zaključkom utvrđuje Popis lokacija
na kojima je moguća postava terasa u povijesnoj jezgri
grada Varaždina.
Sastavni dio Popisa lokacija iz stavka 1. su grafički
prikazi - planovi postava terasa.

U slučaju da nadležni upravni odjel u postupku
razmatranja zahtjeva zatraži i dodatnu dokumentaciju
podnositelj zahtjeva je istu dužan dostaviti.
Članak 15.
U slučaju kad postoji više zainteresiranih korisnika
koji ispunjavaju uvjete za postavu terase na određenoj
lokaciji te ispunjavaju sve uvjete za postavu terase,
dodjela će se vršiti putem pozivnog natječaja provođenjem usmene javne licitacije.
Ako za neku od lokacija nije podnijet zahtjev, dodjela će se vršiti putem pozivnog natječaja provođenjem usmene javne licitacije, osobama koje obavljaju
djelatnost u neposrednoj blizini i samo u tom slučaju
jedan ugostiteljski objekt može koristiti dvije terase.
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Članak 16.

Rješenje o postavi terase ili odbijanju zahtjeva za
postavu terase donosi nadležni upravni odjel na zahtjev zainteresirane osobe iz članka 12. ove Odluke.
Rješenjem kojim se odobrava postava terase
utvrđuje se:
1. pravna ili fizička osoba kojoj se dozvoljava
postava terase,
2. lokacija terase,
3. površina terase,
4. broj stolova i stolaca koji se postavlja na terasi,
5. način uređenja terase, postava suncobrana i
ostale opreme,
6. obveza micanja terase zbog radova, vremenskih
uvjeta i priredbi koje Grad Varaždin organizira
na prostoru na kojem je terasa postavljena,
7. razdoblje u kojem je dozvoljena postava terase,
8. obveza vraćanja prostora u prvobitno stanje
nakon micanja terase,
9. iznos i način plaćanja naknade za postavu
terase.
Članak 17.
Terasa postavljena bez rješenja uklonit će se isti
dan, bez odgode, po nalogu nadležnog upravnog odjela.
Članak 18.
Nadzor nad postavom i korištenjem terase provodi
nadležni upravni odjel.
IV. NAKNADA ZA POSTAVU TERASE
Članak 19.
Za postavu terase plaća se naknada u visini utvrđenoj Odlukom o gradskim porezima kao porez na
korištenje javne površine za namjenu terase.
Naknada za postavu terase plaća se u mjesečnim
obrocima na način da se plaća unaprijed za svaki
mjesec za koji se koristi javna površina, najkasnije
do 25-tog u mjesecu za slijedeći mjesec.
Naknada za prvi mjesec mora se uplatiti prije postavljanja terase.
U slučaju kad korisnik ne plati dospjelu ratu u roku
od 15 dana od dana dospijeća, izvršit će se uklanjanje
terase, slijedeći dan po isteku roka.
V. UVJETI KORIŠTENJA TERASE
Članak 20.
Terasa se može koristiti samo za potrebe ugostiteljskog objekta čiji korisnici su dužni voditi brigu o
redu i miru na terasi, čistoći terase i okolnog prostora.
Opremu na terasi korisnici su dužni držati urednom,
čistom i funkcionalnom te je održavati ispravnom.
Korisnici su objektivno odgovorni za poslovanje na
terasi, za moguće nerede, onečišćenja te sigurnost
gostiju na terasi i u ugostiteljskom objektu.

7
Članak 21.

Na terasi i uređajima kod terase (šank) nije dozvoljeno postavljanje ozvučenja.
Iznimno od stavka 1. ovog članka na terasi se u
vrijeme organiziranja zabavnih i glazbenih programa
dozvoljava postavljanje ozvučenja, sukladno Odluci o
lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i
manifestacija na području Grada Varaždina kad postoji
mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke.
Zahtjev za organiziranje programa iz prethodnog
stavka podnosi se upravnom odjelu nadležnom za turizam, koji je u postupku rješavanja davanja suglasnosti
dužan pribaviti mišljenje upravnog odjela za kulturu
te izdati rješenje o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva.
Podnositelj zahtjeva za organiziranja programa
dužan je uz zahtjev priložiti atest o dozvoljenim razinama buke, izdan od strane ovlaštene pravne osobe.
Članak 22.
Korisnik je dužan ishoditi rješenje o radnom vremenu terase.
Zahtjev korisnika o radnom vremenu terase upućuje
se upravnom odjelu nadležnom za turizam o čemu
odlučuje Gradonačelnik rješenjem.
Radno vrijeme terase može se odrediti drugačije
od radnog vremena ugostiteljskog objekta.
Članak 23.
Korisnici su dužni ukloniti svu opremu s terase
odmah po pozivu nadležnog upravnog odjela zbog
radova, vremenskih uvjeta i priredbi koje Grad Varaždin
organizira na otvorenom prostoru.
Članak 24.
Uvjeti korištenja terasa u vrijeme »Špancirfesta«
odnosno drugih većih manifestacija regulirat će se
posebnim zaključkom nadležnog tijela.
Članak 25.
Ukoliko se korisnik terase ne pridržava odredbi iz
ove Odluke i rješenja nadležnog upravnog odjela, sva
oprema s terase bit će uklonjena na trošak korisnika,
ako u roku od četiri (4) sata ne postupi po upozorenju
komunalnog redara.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan
snage Odluka o uvjetima za postavljanje terasa na
javnim površinama u povijesnoj jezgri Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 9/08,
2/09, 2/10 i 3/10).
Članak 27.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
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KLASA: 363-05/12-01/12
URBROJ: 2186/01-02-12-3
Varaždin, 20. veljače 2012.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

5.
Na temelju članka 2. točka 5. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine«,
21/09, 57/10, 126/10 i 48/11), članka 55. Odluke o
komunalnom redu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/08) i članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09),
Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj
20. veljače 2012. godine, donosi

Broj 1/2012.

»Zahtjev za postavu terase podnosi se najmanje
10 dana prije početka postave terase.
Uz zahtjev za postavu terase potrebno je priložiti:
- idejno rješenje s opisom kojim će biti određena
opremljenost terase, izgled i veličina suncobrana ili mobilne tende te izgled, veličina i broj
stolova, stolaca i pokretnih naprava koje služe
za uređenje terasa,
- suglasnost PU Varaždinske, u slučaju da se
terasa nalazi u blizini raskrižja ili uz samu prometnicu i
- dodatnu dokumentaciju koju po potrebi zatraži
nadležni upravni odjel.
Rješenje o postavi terase ili odbijanju zahtjeva za
postavu donosi upravni odjel nadležan za komunalne
poslove na zahtjev zainteresiranog investitora.«.

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za
izvođenje zahvata u prostoru i postavljanje
opreme za koje se ne izdaje lokacijska
dozvola na području Grada Varaždina

Članak 6.
Članak 51. mijenja se i glasi:
»Na području Grada Varaždina terase mogu biti
postavljene tijekom cijele godine, pod uvjetom da
korisnik terase redovito održava terasu, uklanja lišće,
snijeg i slično.«.

Članak 1.
U Odluci o uvjetima za izvođenje zahvata u prostoru
i postavljanje opreme za koje se ne izdaje lokacijska
dozvola na području Grada Varaždina (»Službeni
vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/05), mijenja se naziv
Odluke tako da glasi: »Odluka o uvjetima za izvođenje
zahvata u prostoru i postavljanje opreme za koje se
ne izdaje akt kojim se odobrava građenje i lokacijska
dozvola na području Grada Varaždina«.

Članak 7.
Članak 52. mijenja se i glasi:
»Uvjeti za postavu terasa u povijesnoj jezgri grada
Varaždina utvrđeni su posebnom odlukom.
Za postavu terasa izvan povijesne jezgre, a na
području zaštićene kulturno povijesne cjeline grada
Varaždina potrebno je pribaviti mišljenje Ministarstva
kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela Varaždin.«.

Članak 2.
U članku 2. stavku 1. riječi: »Zakonom o gradnji«
zamjenjuju riječima: »propisi o gradnji«, a riječi:
»građevnu dozvolu« zamjenjuju se riječima: »akt
kojim se odobrava građenje«, te se u istom članku
stavak 2. briše.
Članak 3.
U članku 5. stavku 1. riječi: »Upravnog odjela za
komunalne djelatnosti i uređenje prostora« zamjenjuju
se riječima: »upravnog odjela nadležnog za komunalne
poslove«.
U stavku 3. riječi: »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnik«, a riječ: »propisom«
zamjenjuju se riječi: »aktom«.

Članak 8.
Članak 53. briše se.
Članak 9.
U članku 54. iza stavka 1. dodaje se stavak 2.
koji glasi:
»Na terasama nije dozvoljeno postavljenje ozvučenja.«.
Članak 10.
U članku 61. riječi: »Upravni odjel za komunalne
djelatnosti i uređenje prostora« zamjenjuju riječima:
»upravni odjel«, a brojka: »59« zamjenjuje se brojkom: »58«.

Članak 4.
U članku 49. iza stavka 2. dodaju se novi stavci
3. i 4. koji glase:
»Nije dozvoljeno zatvaranje terasa, platnom ili
drugim materijalom, sa jedne ili više strana.
Tende ili suncobrani ne smiju ni jednim svojim
dijelom prekrivati prostor iznad nogostupa.«

Članak 11.
Članak 73. mijenja i glasi:
»Upravni odjel provodi natječaj iz članka 71. ove
Odluke, te dostavlja Gradonačelniku prijedlog zaključka
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
Gradonačelnik donosi zaključak o davanju u zakup
odabranog ponuditelja.«.

Članak 5.
U članku 50. iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5.
i 6. koji glase:

Članak 12.
U članku 78. riječi: »Gradskog poglavarstva« zamjenjuju riječi: »Gradonačelnika«.
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raždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina,
na sjednici održanoj 20. veljače 2012. godine, donosi

Članak 13.
U cijeloj Odluci riječi: »ljetne« se brišu.

ODLUKU

Članak 14.

o izmjenama i dopunama
Odluke o gradskim porezima

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

Članak 1.

KLASA: 363-05/05-01/8
URBROJ: 2186/01-02-12-6
Varaždin, 20. veljače 2012.

U Odluci o gradskim porezima (»Službeni vjesnik
Grada Varaždina«, broj 3/95, 4/96, 1/98, 11/01, 7/02,
8/04, 5/06, 2/08, 7/08 i 1/10) u članku 1. točci 6. riječi:
»koje traju duže od utvrđenog vremena« brišu se.

Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

U istom članku u točci 8. riječ: »djelatnosti« zamjenjuje se riječi: »poslove«.
Članak 2.

6.
Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(»Narodne novine«, broj 117/93, 92/94, 69/97, 33/00,
73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03,
132/06, 26/07 - Odluka USRH i 73/08) i članka 45.
Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Va-

Članak 12. mijenja se i glasi:
»1. Za korištenje javnih površina za: terase, prodajne stolove i klupe, zamrzivače, zabavišta,
prijenosne stalke za obavještavanje, banere i
drugu privremenu upotrebu, plaća se porez po
m2 površine po danu, najmanje za 1m2 površine,
i to za:
Zona I.
povijesna
jezgra grada

NAMJENA

Zona II.
ostali
dijelovi grada

- ljetne terase

2,00 kn

1,50 kn

- korištenje javne površine za pečenje i prodaju plodina i prodaju cvijeća

3,20 kn

2,40 kn

- prodajni stolovi, štandovi, zamrzivači i kućice

2,80 kn

2,00 kn

- izlaganje robe

2,80 kn

2,00 kn

- prijenosni stalci za obavještavanje

20,00 kn

16,00 kn

- baneri

20,00 kn

8,00 kn

-

1,20 kn

- postavljanje zabavnih radnji

2. Za reklamne table u pokretu (hodajuće reklame,
reklame na biciklu i sl.) plaća se porez u iznosu
od
100,00 kn/danu.

-

- u zoni I i II do 5 dana
-

3. Za reklamne panoe po vidljivoj oglasnoj površini
plaća se porez u mjesečnom iznosu i to:
150,00 kn,
- površine do 6 m 2
300,00 kn.
- površine od 6 do 12 m 2

prodajne stolove, štandove
i kućice (do 6,00 m 2)
1.000,00 kn

prodajni šatori (do 25 m )
2

- u I i II zoni do 10 dana
-

promotivne akcije, prezentacije
i drugi programi u zoni I i II
do 3 dana
- do 50 m 2

2.500,00 kn

4. Za rezervirana mjesta na javnim površinama
plaća se za:
- samostojeće vitrine za
izlaganje robe
50,00 kn dnevno/kom

- od 50 m do 100 m

5. Za prigodne prodaje povodom vjerskih i državnih
blagdana, gradskih manifestacija, promotivnih
akcija i drugih programa, plaća se porez u paušalnom iznosu i to za:
- prodajne stolove, štandove
i kućice (do 6,00 m 2)

- od 50 m do 100 m

- u zoni I i II do 3 dana

600,00 kn

3.000,00 kn

2

- preko 100 m

2

5.000,00 kn
50,00 kn/m 2

2

do 5 dana
- do 50 m 2

5.000,00 kn

2

- preko 100 m
-

2

2

10.000,00 kn
100,00 kn/m 2

ugostiteljski sadržaj do
100 m 2 u zoni I do 3 dana

15.000,00 kn

ugostiteljski sadržaj do
100 m 2 u zoni II do 3 dana

3.000,00 kn
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6. Za manifestacije iz prethodnog stavka Gradonačelnik će, za svaki slučaj posebno, utvrditi
visinu poreza koja ne može biti manja od iznosa
utvrđenih u točci 5.
7. Za korištenje javnih površina za terase za vrijeme
»Špancirfesta« utvrđuje se obaveza plaćanja
poreza po m 2 javne površine i to:
-

150,00 kn/m 2 za terase na Trgu kralja Tomislava, Trgu M. Stančića, Franjevačkom trgu,
Kranjčevićevoj ulici i Gajevoj ulici,

-

120,00 kn/m2 za terase u Kukuljevićevoj ulici do
Šenoine, Bakačevoj ulici, Trgu slobode, Pavlinskoj ulici, Uršulinskoj ulici i tzv. »Kazališnom
trgu«,

-

100,00 kn/m 2 za terase na Trgu bana Jelačića,
Draškovićevoj ulici i Ulici V. Lisinskog.

8. Rješenje o porezu na korištenje javne površine
donosi nadležni upravni odjel za komunalne
poslove. Obveznik je dužan platiti porez prije
izdavanja rješenja kojim se odobrava korištenje
javne površine.
9. U slučaju kad se u korištenju javne površine
koristi i električna energija iz elektro ormarića u
vlasništvu Grada, korisnik je dužan platiti paušal
za korištenje električne energije u iznosu:
-

štandovi, kućice i šatori
do 2 kW

20,00 kn/dan,

-

štandovi, kućice i šatori
od 2 do 5 kW

50,00 kn/dan,

-

štandovi, kućice i šatori
preko 5 kW

100,00 kn/dan,

-

promotivne akcije, prezentacije
i drugi programi
500,00 kn/dan,

-

priključak pozornice

1.000,00 kn/dan.

10. Od plaćanja poreza za korištenje javne površine i plaćanja paušala za korištenje električne
energije oslobođeni su podnositelji zahtjeva koji
su oslobođeni plaćanja upravnih pristojbi prema
Zakonu o upravnim pristojbama, te političke
stranke, sportski klubovi, organizatori sportskih
i humanitarnih akcija, organizatori vatrometa,
izvoditelji građevinskih radova, ustanove i trgovačka društva kojih je Grad osnivač i organizatori
programa kojih je pokrovitelj Grad Varaždin, a
koje imaju sjedište ili prebivalište na području
Grada Varaždina.
Gradonačelnik može osloboditi plaćanja poreza iz
ovog članka pravnu ili fizičku osobu registriranu
za obavljanje poljoprivredne djelatnosti odnosno osobe koje obavljaju deficitarna zanimanja
utvrđena Odlukom o spomeničkoj renti, a koje
imaju sjedište ili prebivalište na području Grada
Varaždina.
Osim oslobađanja iz prethodnog stavka ovog
članka, Gradonačelnik može osloboditi plaćanja
poreza obveznike za prigodnu prodaju u vrijeme
manifestacije »Advent u Varaždinu«.

Broj 1/2012.

11. Pod javnim površinama smatraju se ulice, trgovi,
igrališta, nogostupi, parkovne i zelene površine
i svi ostali prostori u vlasništvu ili pod upravom
Grada Varaždina čije je korištenje namijenjeno
svima i pod jednakim uvjetima.«.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 410-23/94-01/2
URBROJ: 2186/01-02-12-34
Varaždin, 20. veljače 2012.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

7.
Na temelju članka 467. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 34/99, 121/99, 52/00,
118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 - pročišćeni
tekst) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni
vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće
Grada Varaždina, na sjednici održanoj 20. veljače
2012. godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o radu i pokretanju
i provođenju postupka likvidacije trgovačkog
društva Centar za gospodarenje otpadom
Varaždinske županije d.o.o.
Članak 1.
Gradsko vijeće prihvaća Izvješće o radu trgovačkog
društva Centar za gospodarenje otpadom Varaždinske
županije d.o.o. za 2010. godinu.
Članak 2.
Pokreće se propisani postupak za likvidaciju trgovačkog društva CENTAR ZA GOSPODARENJE
OTPADOM VARAŽDINSKE ŽUPANIJE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge, OIB:
66082182334, sa sjedištem u Varaždinu, Franjevački
trg 7, u kojem je Grad Varaždin član.
Članak 3.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Varaždina, da
na Skupštini trgovačkog društva Centar za gospodarenje otpadom Varaždinske županije d.o.o. sudjeluje
i glasuje u ime i za račun Grada Varaždina, kao člana
tog društva, u zakonom propisanom obliku i kako se
budu tijekom vremena i postupka likvidacije, ispunjavali
zakonski uvjeti, za slijedeće odluke:
I. ODLUKA O PRESTANKU DRUŠTVA
1. Provest će se postupak propisan za likvidaciju
trgovačkog društva CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
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društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge.
2. U slučaju da se tijekom likvidacijskog postupka
utvrdi da nema dovoljno imovine za sva potraživanja, pokrenut će se stečajni postupak.
3. O ovoj Odluci podnijet će se prijava Trgovačkom
sudu u Varaždinu i objaviti oglas u »Narodnim
novinama« Republike Hrvatske.
4. U »Narodnim novinama« Republike Hrvatske
objavit će se i pisani poziv vjerovnicima Društva da prijave potraživanja, dok će se poznate
vjerovnike pozvati izravno.
5. Tvrtka društva mijenja se i glasi CENTAR ZA
GOSPODARENJE OTPADOM VARAŽDINSKE
ŽUPANIJE društvo s ograničenom odgovornošću
za proizvodnju i usluge u likvidaciji.
6. Skraćena tvrtka društva mijenja se i glasi
CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE d.o.o. u likvidaciji.
II. ODLUKA O IMENOVANJU LIKVIDATORA

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 351-01/11-01/3
URBROJ: 2186/01-02-12-10
Varaždin, 20. veljače 2012.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

8.
Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95,
109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 54/11 i 90/11) i
članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik
Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada
Varaždina, na sjednici održanoj 20. veljače 2012.
godine, donosi

Za likvidatora Društva imenuje se:
Antun Mišanović, OIB: 50827538620, iz Varaždina,
Braće Radića 24.
III. ODLUKA O PRIHVAĆANJU ZAKLJUČNIH LIKVIDACIJSKIH I FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA O
PROVEDENOJ LIKVIDACIJI
Prihvaća se izvješće o provedenoj likvidaciji koje
je Gradskom vijeću predočio likvidator.
IV. ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE
LIKVIDATORU
Likvidatoru Antunu Mišanoviću, OIB: 50827538620,
iz Varaždina, Braće Radića 24, daje se razrješnica.
V. ODLUKA O PRIJAVI PRESTANKA DRUŠTVA
TRGOVAČKOM SUDU U VARAŽDINU
Likvidator je obvezan podnijeti Trgovačkom sudu
u Varaždinu prijavu radi upisa prestanka Društva u
sudski registar, s propisanim prilozima.
VI. ODLUKA O PREDAJI POSLOVNIH KNJIGA I
DOKUMENTACIJE DRUŠTVA NA ČUVANJE
TRGOVAČKOM SUDU U VARAŽDINU
Zadužuje se likvidator da poslovne knjige i dokumentaciju Centra za gospodarenje otpadom Varaždinske
županije d.o.o. preda Trgovačkom sudu u Varaždinu.
Članak 4.
Za izvršenje ove Odluke zadužuju se: Upravni odjel
za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada
Varaždina, Upravni odjel za financije i proračun Grada
Varaždina i Tajništvo Grada Varaždina.
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ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službeni
vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/01, 8/04, 5/05, 2/06
- pročišćeni tekst, 1/09, 2/10, 4/10 i 5/10 - pročišćeni
tekst) članak 2. mijenja se i glasi:
»Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.
Obveznik komunalnog doprinosa je fizička ili pravna
osoba koja je navedena kao investitor u projektnoj
dokumentaciji, odnosno fizička ili pravna osoba koja
je podnijela zahtjev za izdavanje akta na temelju
kojeg se može graditi, ili fizička ili pravna osoba koja
je u ugovoru, suglasnosti ili odluci nadležnog tijela
uprave kojom se stječe pravo građenja na nekretnini
navedena kao investitor.«
Članak 2.
Članak 5. mijenja se i glasi:
»Za utvrđivanje obaveze komunalnog doprinosa
područje Grada Varaždina podijeljeno je, ovisno o
pogodnosti položaja i stupnju opremljenosti objektima
i uređajima komunalne infrastrukture, u četiri zone:
I. zona:

povijesna jezgra grada Varaždina – prvi
gradski prsten omeđen ulicama S. Vraza,
A. Cesarca, P. Preradovića i V. Nazora
uključujući i obje strane navedenih ulica;

II. zona: prostor omeđen ulicama: M. Krleže, F.
Supila, J. Merlića, dio M.P. Miškine od J.
Merlića do raskrižja s Trenkovom i Kukuljevićevom, Trenkova, Trstenjakova, dio
Optujske od Trstenjakove do G. Krkleca,
G. Krkleca, R. Hercega, dio B. Radića
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od R. Hercega do F. Galinca, F. Galinca,
M. Jurić Zagorke uključujući i obje strane
navedenih ulica, do granice I zone;

za svaku opisanu zonu na način da obje strane ulica
koje su granica spadaju u zonu u koju su razvrstane.
Područja zona prikazana su u grafičkom prikazu koji
je sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave.«

III. zona: grad Varaždin počevši od vanjskih granica
naselja do ruba II zone i naselja Hrašćica, Jalkovec, te vanjski neizgrađeni dio
naselja Kučan Marof sjeverno od parcela
sa sjeverne strane Varaždinske ulice i
željezničke pruge;
IV. zona: naselje Kučan Marof osim dijela koji spada
u III zonu, Donji Kučan, Kučan Gornji,
Zbelava, Gojanec, Poljana Biškupečka,
Črnec Biškupečki.
Određivanje zone u koju spada objekt za koji se
utvrđuje obaveza plaćanja komunalnog doprinosa vrši
se prema adresi objekta na način da cijela naselja
spadaju u određenu zonu, a unutar naselja Varaždin,

VRSTA OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Broj 1/2012.

Članak 3.
U članku 6. stavku 2. alineja 6. briše se.
Članak 4.
U članku 7. stavci 5., 6. i 7. brišu se.
Članak 5.
Članak 8. mijenja se i glasi:
»Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po
vrstama objekata i uređaja komunalne infrastrukture
određuje se ovisno o zoni u kojoj se građevna čestica
nalazi.
Jedinična cijena komunalnog doprinosa iznosi:

I.
ZONA

II.
ZONA

III.
ZONA

IV.
ZONA

Javne površine

29

28

27

24

Nerazvrstane ceste

33

31

30

27

Groblja

7

6

5

3

Javna rasvjeta

11

10

8

6

UKUPNO

80

75

70

60

Kod utvrđivanja iznosa komunalnog doprinosa
primjenjuju se korektivni koeficijenti za umanjenje
iznosa komunalnog doprinosa kojima se uvažava
svrha građenja objekata, a prema zonama u kojima
se građevna čestica nalazi.

Korektivni koeficijenti za umanjenje iznosa komunalnog doprinosa prema svrsi građenja objekta i
zonama iznose:

I.
ZONA

II.
ZONA

III.
ZONA

IV.
ZONA

Proizvodna

1,0

1,0

0,6

0,5

Uredska i uslužna

1,0

1,0

1,0

1,0

SVRHA GRAĐENJA

Ugostiteljska i trgovačka

1,0

1,0

1,0

1,0

Individualna stambena

1,0

0,8

0,7

0,6

Garažno-parkirni i pomoćni objekti

0,8

0,5

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

Objekti za poljoprivrednu proizvodnju

Jedinična cijena komunalnog doprinosa utvrđuje
se umnoškom cijene komunalnog doprinosa i određenog korektivnog koeficijenta za umanjenje iznosa
komunalnog doprinosa po zonama, na koji se način
oslobađaju od plaćanja dijela komunalnog doprinosa
investitori prema određenoj svrsi građenja.
U slučaju gradnje višenamjenske građevine, obujam
se izračunava za svaku namjenu posebno.
Kada su investitori izgradnje građevina država,
županija ili grad, oslobodit će se plaćanja komunalnog
doprinosa.
Gradsko vijeće može, na prijedlog Gradonačelnika, osloboditi djelomično ili u potpunosti od plaćanja

komunalnog doprinosa fizičke ili pravne osobe iz
članka 2. ove Odluke, kod izgradnje objekata koji
su od javnog interesa.
Za proizvodne i trgovačke hale te skladišta komunalni doprinos obračunava se prema stavku 2.
ovog članka, a uzimajući u obzir odredbe stavka
4. i 5. ovog članka, s time da se u obračun uzima
unutarnja visina građevine do 4 m, bez obzira na
zonu u kojoj se grade.
Jedinična vrijednost utvrđuje se u skladu s Podatkom o prosječnim troškovima gradnje m 3 etalonske
građevine u Republici Hrvatskoj.«
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Članak 6.
Članak 9. mijenja se i glasi:
»U jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa iz
članka 8. stavka 2. ove Odluke sadržana je jedinična
vrijednost po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji će se graditi.
VRSTA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

Jedinična vrijednost iz stavka 1. ovoga članka
određuje se množenjem jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz članka 8. stavka 2. ove Odluke s
koeficijentima izgradnje (I), kako slijedi:

I.
ZONA

II.
ZONA

III.
ZONA

IV.
ZONA

Javne površine

0,36

0,37

0,39

0,40

Nerazvrstane ceste

0,41

0,41

0,43

0,45

Groblja

0,09

0,09

0,07

0,05

Javna rasvjeta

0,14

0,13

0,11

0,10

Članak 7.

Članak 9.

Članak 10. mijenja se i glasi:

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Obveznik komunalnog doprinosa može uz suglasnost Grada Varaždina i sam snositi troškove gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Ako je građenje tih objekata i uređaja u skladu s
postavkama dokumenata prostornog uređenja i ako
vlasnici građevnog zemljišta i građevine prihvate
Ugovorom platiti stvarne troškove, ti mu se troškovi
priznaju u iznos komunalnoga doprinosa, pod uvjetima
utvrđenim pisanim ugovorom s Gradom Varaždinom.
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka dužan je provesti postupak javne
nabave u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi
te obavijestiti upravni odjel nadležan za komunalne
poslove (u daljnjem tekstu: nadležni upravni odjel) i
upravni odjel nadležan za javnu nabavu o pokretanju
postupka javne nabave radi sudjelovanja predstavnika
tih upravnih odjela u postupku.
Rješenje o komunalnom doprinosu je osnova za
sklapanje Ugovora o međusobnim odnosima u izgradnji
komunalne infrastrukture.
U slučaju da su stvarni troškovi izgradnje komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovog članka manji od
utvrđenog komunalnog doprinosa, obveznik plaćanja
komunalnog doprinosa dužan je platiti razliku do iznosa
obračunatog komunalnog doprinosa.«
Članak 8.
U članku 11. stavku 1. riječi: »Upravni odjel za
komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada
Varaždina« zamjenjuju se riječima: »nadležni upravni
odjel«, a iza riječi: »investitor« briše se točka i dodaju
se riječi: »ili po službenoj dužnosti.«
U stavku 3. riječ: »konačnosti« zamjenjuje se
riječju: »izvršnosti«.
U stavku 4. riječi: »Upravni odjel za komunalni
sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina«
zamjenjuju se riječima: »nadležni upravni odjel«.
U stavku 5. riječi: »Upravni odjel za komunalni
sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina«
zamjenjuju se riječima: »nadležni upravni odjel«, a iza
riječi: »graditi« briše se točka, dodaje zarez i riječi:
»odnosno rješenje o izvedenom stanju.«

»Komunalni doprinos plaća se odjednom.
Iznimno, Rješenjem o utvrđivanju iznosa komunalnog doprinosa, čiji iznos je do 500.000,00 kn,
obvezniku će se na njegov zahtjev odobriti plaćanje
u najviše šest (6), u pravilu, mjesečnih obroka, a za
iznose preko 500.000,00 kn u najviše dvanaest (12),
u pravilu, mjesečnih obroka.
Prvi obrok dospijeva na naplatu u roku 15 dana
od dana izvršnosti rješenja, a preostali obroci 15-tog
u mjesecu, počevši od mjeseca nakon kojeg je na
naplatu dospio prvi obrok.
Kod obročne otplate obveznik komunalnog doprinosa dužan je predati nadležnom upravnom odjelu
bjanko zadužnicu, kao sredstvo osiguranja plaćanja i
to u visini ukupnog iznosa obračunatog komunalnog
doprinosa uvećano za 50% iznosa.
Kod obročne otplate komunalnog doprinosa, ukupni
iznos obaveze uvećava se za kamate u visini eskontne
stope HNB.
Za kašnjenje u plaćanju obračunava se zakonska
zatezna kamata.
U slučaju kada Obveznik ne plati dva uzastopna
mjesečna obroka, cjelokupni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah.«
Članak 10.
Iza članka 12. dodaje se članak 12.a koji glasi:
»Na zahtjev obveznika, Grad će izvršiti povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa, bez obračunatih
kamata, u sljedećim slučajevima:
-

ako je rješenjem nadležnog upravnog tijela
odbijen zahtjev za izdavanje akta na temelju
kojeg se može graditi,

-

ako akt na temelju kojeg se može graditi nije
postao izvršan, a obveznik je odustao od zahtjeva za izdavanje akta na temelju kojeg se
može graditi.

Uz pisani zahtjev, obveznik je dužan dostaviti
potvrdu nadležnog upravnog tijela kojom se dokazuje
ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.
Obvezniku kojem je istekla važnost akta na temelju
kojeg se može graditi jer nije započeo s gradnjom,
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Grad može na osnovu pismenog zahtjeva obveznika
izvršiti povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa,
u slučaju kada to Gradonačelnik ocijeni opravdanim.
Ako je obveznik započeo s gradnjom građevine, nema
pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa.«
Članak 11.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o
kriterijima za oslobađanje od plaćanja komunalnog
doprinosa (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj
4/10).
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 363-03/01-01/2
URBROJ: 2186/01-02-12-26
Varaždin, 20. veljače 2012.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

9.
Na temelju članka 9. Zakona o naseljima (»Narodne novine«, broj 54/88) i članka 45. Statuta Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj
5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici
održanoj 20. veljače 2012. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu,
postupku i kriterijima za davanje imena i
preimenovanja ulica i trgova na području
Grada Varaždina
Članak 1.
U Odluci o načinu, postupku i kriterijima za davanje imena i preimenovanja ulica i trgova na području
Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«,
broj 5/95) u cijelom tekstu Odluke riječi: »Gradsko
poglavarstvo« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnik«.
Članak 2.
Članak 3. mijenja se i glasi:
»Ulice i trgovi mogu imati imena po zemljopisnim
i drugim pojmovima, po imenima i datumima koji su
vezani uz povijesne događaje, te po imenima osoba
koje su dale značajan doprinos političkom, gospodarskom, kulturnom, znanstvenom, sportskom i drugom
društvenom razvoju općenito, a posebice Grada Varaždina, od čije smrti je u pravilu prošlo više od 5 godina.
Postojeća imena ulica i trgova u pravilu se neće
mijenjati, a davat će se imena novim ulicama i trgovima
koji nastaju na području Grada Varaždina.«.
Članak 3.
U članku 5. stavak 2. brišu se riječi: »Gradskog
poglavarstva i«.

Broj 1/2012.
Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 015-08/95-01/1
URBROJ: 2186/01-02-12-5
Varaždin, 20. veljače 2012.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

10.
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i
90/11) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni
vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće
Grada Varaždina, na sjednici održanoj 20. veljače
2012. godine, donosi
ODLUKU
o povjeravanju obavljanja komunalne
djelatnosti odlaganja komunalnog otpada
s područja Grada Varaždina
Članak 1.
Gradsko vijeće utvrđuje da je Uprava za inspekcijske
poslove Ministarstva zaštite okoliša i prirode izvršila
inspekcijski nadzor dana 8. veljače 2012. godine, te
obvezala Grad i trgovačko društvo Varkom d.d. Varaždin da u roku osam (8) dana dostavi plan aktivnosti,
rokove, odgovorne osobe na izvršenju inspekcijskog
rješenja - uklanjanju baliranog otpada s lokacije
Brezje u Varaždinu i plan aktivnosti na postupanju s
novonastalim otpadom na području Grada Varaždina.
Članak 2.
Utvrđuje se da trgovačko društvo Varkom d.d.
Varaždin, kojem je povjereno obavljanje komunalne
djelatnosti skupljanja, skladištenja i obrađivanja komunalnog otpada, ne može u cijelosti obavljati komunalnu
djelatnosti odlaganja komunalnog otpada s obzirom
da ne posjeduju propisanu dozvolu za djelatnost
zbrinjavanja komunalnog otpada sukladno članku 41.
Zakonom o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04,
153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i 87/09).
Članak 3.
Gradsko vijeće ovom Odlukom obavljanje komunalne
djelatnosti odlaganja komunalnog otpada s područja
Grada Varaždina, u dijelu koji se odnosi na trajno odlaganje komunalnog otpada na postojeća odlagališta
komunalnog otpada, povjerava drugim jedinicama
lokalne samouprave na području Varaždinske županije
ili drugih županija na temelju pisanog ugovora.
Članak 4.
Obvezuje se Gradonačelnik da u što kraćem roku
izvrši pregovore s onim jedinicama lokalne samou-

Broj 1/2012.
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prave koje su spremne prihvatiti komunalni otpad s
područja Grada Varaždina i trajno ga odložiti na svojim
postojećim odlagalištima.
Cilj pregovora je i utvrđivanje jedinične cijene
trajnog odlaganja komunalnog otpada na postojećim
odlagalištima, kao i ukupno vrijeme potrebno za realizaciju obavljanja povjerene komunalne djelatnosti, a
koji elementi moraju biti povoljniji od istih elemenata
utvrđenih Ugovorom o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada radi sanacije postojeće
lokacije Brezje od 24. prosinca 2008. godine i I dodatku Ugovora o interventnom odvozu i zbrinjavanju
komunalnog otpada 12. svibnja 2009. godine.
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društava u kojima Grad Varaždin ima udjele ili dionice
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 7/11 i 14/11).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 021-06/11-01/10
URBROJ: 2186/01-02-12-6
Varaždin, 20. veljače 2012.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

Članak 5.
Ovlašćuje se Gradonačelnik da temeljem ove
Odluke izvrši odabir između onih jedinica lokalne samouprave koje ispunjavaju uvjete iz članka 4. stavka
1. ove Odluke te Gradskom vijeću podnese izvješće
o poduzetim pregovorima, a sastavni dio istog treba
biti nacrt Ugovora o odlaganju komunalnog otpada.

12.
Na temelju članaka 3. i 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine«, broj 28/10) i članka 45. Statuta
Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«,
broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici
održanoj 20. veljače 2012. godine, donosi

Članak 6.
Na temelju izvješća iz prethodnog članka Gradsko
vijeće donijet će konačnu odluku o zaključivanju ugovora
o obavljanju komunalne djelatnosti trajnog odlaganja
komunalnog otpada s područja Grada Varaždina.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 351-01/12-01/5
URBROJ: 2186/01-02-12-3
Varaždin, 20. veljače 2012.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

ODLUKU
o plaći i drugim pravima gradonačelnika
i zamjenika gradonačelnika Grada Varaždina
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju plaća i ostala prava iz
rada gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji
profesionalno obavlja dužnost, te naknada za rad
zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez
zasnivanja radnog odnosa.
Članak 2.
Izrazi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci, a koji
imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li upotrijebljeni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako
na muški ili ženski rod.
Članak 3.

11.
Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09),
Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj
20. veljače 2012. godine, donosi
ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluke o načinu
provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove
uprava, upravnih odnosno nadzornih odbora
trgovačkih društava u kojima Grad Varaždin
ima udjele ili dionice

Plaća iz članka 1. ove Odluke je umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5%
za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno
najviše za 20%.
Članak 4.
Koeficijent iz članka 3. ove Odluke iznosi:
-

za gradonačelnika ............................5,0,

-

za zamjenika gradonačelnika . ..........4,25.

Naknada za rad zamjenika gradonačelnika koji
dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa iznosi
50% umnoška koeficijenta za obračun plaće zamjenika
gradonačelnika iz stavka 1. alineje 2. ovog članka i
osnovice za obračun plaće.

Članak 1.
Ovom se Odlukom stavlja izvan snage Odluka o
načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove
uprava, upravnih odnosno nadzornih odbora trgovačkih

Članak 5.
Osnovica za obračun plaće određuje se u visini od
5.108,84 kn bruto.
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Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina,

Članak 6.
Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika ostala
materijalna te druga prava iz rada ostvaruju u skladu
sa zakonom, drugim propisima, općim aktima i kolektivnim ugovorom koji se primjenjuje na službenike i
namještenike u upravnim tijelima Grada Varaždina.
Članak 7.
Pojedinačna rješenja o visini plaće i ostalim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, utvrđenih
člankom 6. ove Odluke donosi pročelnik upravnog
tijela nadležnog za kadrovske poslove.
Članak 8.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o plaćama u Gradskoj upravi Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj
9/02, 2/03 i 3/10).
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 120-01/12-01/2
Urbroj: 2186/01-02-12-3
Varaždin, 20. veljače 2012.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.
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d) Pomoćnici za evakuaciju:
4. ROBERT MUKIĆ, rukovoditelj RJ »Kanalizacija»,
TD »Varkom« d.d. Varaždin,
5. ZVONKO CUPAR, poslovođa održavanja groblja
TD »Parkovi« d.d. Varaždin,
6. DAMIR PAVIŠIĆ, pomoćnik direktora za tehnička
pitanja TD »Termoplin« d.d. Varaždin,
e) Pomoćnik za sklanjanje:
7. VLADO PODBREŽNIČKI, savjetnik za graditeljstvo (visokogradnja) u Upravnom odjelu za
komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline
Grada Varaždina,
f) Pomoćnici za zbrinjavanje:
8. ŽELJKO KUŠTER, pročelnik Upravnog odjela
za lokalnu samoupravu i opće poslove Grada
Varaždina,
9. TOMISLAV BOGOVIĆ, savjetnik za lokalnu
samoupravu Grada Varaždina,
g) Koordinator za odnose s javnošću:
10. DRAŽEN DRETAR, voditelj Ureda za odnose s
javnošću i GRIC u Tajništvu Grada Varaždina,
h)

Članovi:

11. GORAN GOJKOVIĆ, liječnik Hitne medicinske
pomoći Varaždin,
12. BISERKA MINTAS, ravnateljica gradskog društva
Crvenog križa Varaždin,
13. ANTUN MIŠANOVIĆ, stručni suradnik za zaštitu
okoline u Upravnom odjelu za komunalni sustav,
urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina,

13.
Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04, 79/07, 38/09 i
127/10), članka 17. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne
novine«, broj 40/08 i 44/08) i članka 45. Statuta Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj
5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici
održanoj 20. veljače 2012. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite
Grada Varaždina
I.
U Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Varaždina
imenuju se:
a) Zapovjednik:
1. RUŽICA RADELIĆ, pročelnica Upravnog odjela
za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Varaždina,
b) Zamjenik zapovjednika:
2. VLADO VLAŠIĆ, privremeni pročelnik Upravnog
odjela za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu
okoline Grada Varaždina,
c) Operativac:
3. ROBERTO KRAJCER, stručni savjetnik za
komunalne poslove – pomoćnik pročelnika u

14. ZORAN HAPP, načelnik Odjela za preventivno,
planske i inspekcijske poslove Područnog ureda
za zaštitu i spašavanje Varaždin.
II.
Zapovjedništvo civilne zaštite zapovijeda snagama i
sudionicima civilne zaštite u slučaju katastrofa i velikih
nesreća i sastavni je dio Stožera zaštite i spašavanja,
a kojim rukovodi načelnik Stožera zaštite i spašavanja
na području Grada Varaždina.
III.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Zapovjedništva civilne zaštite obavljat će upravni
odjel nadležan za opće poslove.
IV.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti
Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite
Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/10).
V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

Broj 1/2012.
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KLASA: 810-01/12-01/1
URBROJ: 2186/01-02-12-3
Varaždin, 20. veljače 2012.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

17

nje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja,
ublažavanja i otklanjanja posljedica.
III.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za
potrebe Stožera obavljat će upravni odjel nadležan
za opće poslove.

14.

IV.

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04, 79/07, 38/09 i
127/10), članka 6. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine«, broj 40/08 i 44/08) i članka 45. Statuta Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj
5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici
održanoj 20. veljače 2012. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja na
području Grada Varaždina

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti
Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja na
području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada
Varaždina«, broj 7/09).
V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 810-01/12-01/2
URBROJ: 2186/01-02-12-7
Varaždin, 20. veljače 2012.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

I.
U Stožer zaštite i spašavanja na području Grada
Varaždina (u daljnjem tekstu: Stožer) imenuju se:
a) za načelnika Stožera:
1. VJERAN RADELIĆ, zamjenik gradonačelnika
Grada Varaždina,
b) za članove:
2. JOSIP HEHET, predsjednik Gradskog vijeća
Grada Varaždina,
3. ŽELJKO KUŠTER, pročelnik Upravnog odjela
za lokalnu samoupravu i opće poslove Grada
Varaždina,
4. VLADO VLAŠIĆ, privremeni pročelnik Upravnog
odjela za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu
okoline Grada Varaždina,
5. ZDRAVKO VRBANIĆ, pročelnik Područnog
ureda za zaštitu i spašavanje Varaždin,
6. DARKO BLAŽI, načelnik Policijske postaje
Varaždin,
7. IVICA LABAŠ, zapovjednik Javne vatrogasne
postrojbe Grada Varaždina,
8. BISERKA MINTAS, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Varaždin,
9. TOMISLAV KEZELJ, direktor TD »Varkom« d.d.
Varaždin,
10. SLAVKO VEGAR, direktor TD »Parkovi« d.d.
Varaždin,
11. IVAN TOPOLNJAK, direktor TD »Termoplin«
d.d. Varaždin,
12. ZVONKO ROŽMARIĆ, direktor DP »Elektra«
Varaždin.
II.
Zadatak Stožera je upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih
resursa Grada Varaždina u slučaju neposredne prijet-

15.
Na temelju članka 26. Zakona o knjižnicama
(»Narodne novine«, broj 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i
69/09) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni
vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće
Grada Varaždina, na sjednici održanoj 20. veljače
2012. 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, s danom 19. travnja 2012. godine na vrijeme
od četiri godine.
II.
Ovlašćuje se predsjednik Upravnog vijeća, da na
temelju Odluke kojom Upravno vijeće prihvaća tekst
Ugovora o radu, s imenovanim potpiše Ugovor o radu.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 612-04/12-01/1
Urbroj: 2186/01-02-12-3
Varaždin, 20. veljače 2012.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.
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Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) i
Zaključka Gradskog vijeća Grada Varaždina (KLASA: 021-05/05-01/8, URBROJ: 2186/01-02-05-5) od
30. studenoga 2005. godine, Gradsko vijeće Grada
Varaždina, na sjednici održanoj 20. veljače 2012.
godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju
članova u Upravno vijeće ustanove
Regionalna energetska agencija Sjever
I.
Članovi Upravnog vijeća ustanove Regionalna
energetska agencija Sjever razrješuju se dužnosti, i to:
1. ŽELJKA LUKAČEVIĆ DOMINKO, Varaždin, J.
Leskovara 8, dužnosti predsjednice,
2. BISERKA KELIŠ, Varaždin, Primorska 20,
dužnosti zamjenice predsjednice.
II.
U Upravno vijeće ustanove Regionalna energetska
agencija Sjever imenuju se:

Broj 1/2012.

1. DRAŽEN KOLAK, Varaždin, R. Horvata 12,
dužnosti predsjednika,
2. MARIJA HABIJAN, Varaždin, P. Preradovića
17, dužnosti zamjenice predsjednika,
3. SOFIJA FRIŠČIĆ, Varaždin, B. Radića 24,
dužnosti člana.
II.
U Upravno vijeće Gradskog muzeja Varaždin
imenuju se:
1. DIJANA GOLIĆ, Varaždin, A. B. Šimića 23
- za predsjednicu,
2. MARIJA BRANKOVIĆ, Varaždin, S. Vraza 6
- za zamjenicu predsjednice,
3. DRAŽEN KOLAK, Varaždin, R. Horvata 12
- za člana.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 612-05/09-01/7
URBROJ: 2186/01-02-12-3
Varaždin, 20. veljače 2012.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

1. NEVEN BOSILJ, Varaždin, Lepoglavska 36
- za predsjednika,
2. GORANKA GRGIĆ, Varaždin, T. Masaryka 1C
- za zamjenicu predsjednika.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 119-02/09-01/1
URBROJ: 2186/01-02-12-4
Varaždin, 20. veljače 2012.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

17.
Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) i
Zaključka Gradskog vijeća Grada Varaždina (KLASA: 021-05/05-01/8, URBROJ: 2186/01-02-05-5) od
30. studenoga 2005. godine, Gradsko vijeće Grada
Varaždina, na sjednici održanoj 20. veljače 2012.
godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova
Upravnog vijeća Gradskog muzeja Varaždin
I.
Članovi Upravnog vijeća Gradskog muzeja Varaždin
razrješuju se dužnosti, i to:

18.
Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) i
Zaključka Gradskog vijeća Grada Varaždina (KLASA: 021-05/05-01/8, URBROJ: 2186/01-02-05-5) od
30. studenoga 2005. godine, Gradsko vijeće Grada
Varaždina, na sjednici održanoj 20. veljače 2012.
godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju dva člana u
Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta
Varaždin
I.
Članovi Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta
Varaždin razrješuju se dužnosti, i to:
1. MILAN VINCEK, Varaždin, Jalkovečka 145,
dužnosti predsjednika,
2. BLANKA TONČIĆ, Varaždin, S. Vukovića 4,
dužnosti zamjenice predsjednika.
II.
U Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Varaždin imenuju se:
1. SENKA HORVAT, Varaždin, Vukovarska 2
- za predsjednicu,
2. BISERKA JUG, Gornji Kućan, Staromlinska
80A - za zamjenicu predsjednice.
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III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 600-01/09-01/4
URBROJ: 2186/01-02-12-2
Varaždin, 20. veljače 2012.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

19

Zaključka Gradskog vijeća Grada Varaždina (KLASA: 021-05/05-01/8, URBROJ: 2186/01-02-05-5) od
30. studenoga 2005. godine, Gradsko vijeće Grada
Varaždina, na sjednici održanoj 20. veljače 2012.
godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova Savjeta
Javne ustanove »Galerijski centar Varaždin«
I.
Članovi Savjeta Javne ustanove »Galerijski centar
Varaždin« razrješuju se dužnosti, i to:

19.
Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) i
Zaključka Gradskog vijeća Grada Varaždina (KLASA: 021-05/05-01/8, URBROJ: 2186/01-02-05-5) od
30. studenoga 2005. godine, Gradsko vijeće Grada
Varaždina, na sjednici održanoj 20. veljače 2012.
godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova
Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice
»Metel Ožegović« Varaždin
I.

1. DUBRAVKA KANOTI, Varaždin, Jalkovečka
98d, dužnosti predsjednice,
2. SPOMENKA DRAGOVIĆ, Varaždin, Dravska
7A, dužnosti zamjenice predsjednice,
3. IRIS LAMBREŠČAK, Varaždin, Vinička 10,
dužnosti članice,
4. DAMIR LALJEK, Hrašćica, Osječka 18, dužnosti
člana,
5. MARKO PIŽETA, Varaždin, Z. Kunc 34, dužnosti
člana.
II.
U Savjet Javne ustanove »Galerijski centar Varaždin« imenuju se:

Članovi Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice
»Metel Ožegović« Varaždin razrješuju se dužnosti, i to:

1. BOŽIDARKA HAJRULOVSKI, Varaždin, Zagrebačka 15 - za predsjednicu,

1. RUŽICA NAĐ-FRIŠČIĆ, Varaždin, F. Supila 48,
dužnosti predsjednice,

2. MARICA NAGY, Varaždin, S. Vraza 6 - za zamjenicu predsjednice,

2. DRAŽENKA DEVIĆ, Varaždin, E. Kvaternika 9,
dužnosti zamjenice predsjednice.

3. SPOMENKA DRAGOVIĆ, Varaždin, Dravska
7A - za članicu,

II.

4. NEVENKA TOMŠIĆ, Varaždin, S. Glavača 12
- za članicu,

U Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice
»Metel Ožegović« Varaždin imenuju se:

5. MLADEN HIŽAK, Varaždin, Koprivnička 7 - za
člana.

1. BRANKO GODINIĆ, Varaždin, Jalkovečka 11
- za predsjednika,
2. NEVENKA VELAGIĆ, Jalkovec, S. Tomaškovića
30 - za zamjenicu predsjednika.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 610-01/09-01/9
URBROJ: 2186/01-02-12-3
Varaždin, 20. veljače 2012.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

KLASA: 612-04/09-01/2
URBROJ: 2186/01-02-12-2
Varaždin, 20. veljače 2012.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

20.
Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) i

21.
Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) i
Zaključka Gradskog vijeća Grada Varaždina (KLASA: 021-05/05-01/8, URBROJ: 2186/01-02-05-5) od
30. studenoga 2005. godine, Gradsko vijeće Grada
Varaždina, na sjednici održanoj 20. veljače 2012.
godine, donosi
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RJEŠENJE

RJEŠENJE

o razrješenju i imenovanju članova
Upravnog vijeća Javne ustanove
»Gradski stanovi«

o razrješenju i imenovanju članova
Upravnog savjeta Koncertnog ureda Varaždin
I.

I.
Članovi Upravnog vijeća Javne ustanove »Gradski
stanovi« razrješuju se dužnosti, i to:
1. JASENKA LAZIĆ, Varaždin, Z. i Frankopana
6, dužnosti predsjednice,
2. STJEPAN BOMEŠTAR, Varaždin, Hrvatskih
branitelja 6b, dužnosti zamjenika predsjednice,
3. JADRANKA PLANTAK, Varaždin, V. Gotovca
37, dužnosti članice,
4. IGOR VOVK, Varaždin, Istarska 22, dužnosti
člana,
5. MILJENKO VITKOVIĆ, Varaždin, I. Padovca
6, dužnosti člana,
6. VALENTINA VUSIĆ, Varaždin, S. Vukovića 8B,
dužnosti članice.
II.
U Upravno vijeće Javne ustanove »Gradski stanovi« imenuju se:
1. BRUNO ISTER, Varaždin, Trg Bana Jelačića
13 - za predsjednika,
2. JOSIP CAR, Varaždin, Petrinjska 11 - za zamjenika predsjednika,
3. ROBERT PODOLNJAK, Varaždin, V. Kolandera
1 - za člana,

Članovi Upravnog savjeta Koncertnog ureda Varaždin razrješuju se dužnosti, i to:
1. KARMEN TRUBIĆ, Varaždin, Koprivnička 29,
dužnosti predsjednice,
2. VLATKO VUKOVIĆ, Kućan Marof, Varaždinska
76, dužnosti zamjenika predsjednice,
3. SINIŠA BRDAR, Varaždin, I. Mikaca 4, dužnosti
člana.
II.
U Upravni savjet Koncertnog ureda Varaždin
imenuju se:
1. DRAŽEN JAGIĆ, Varaždin, Ludbreška 3
- za predsjednika,
2. VLADIMIR NOVAK, Varaždin, O. Price 27A za zamjenika predsjednika,
3. BOŽIDAR KOLARIĆ, Varaždin, M. i D. Dvorščak
19 - za član.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 610-01/09-01/8
URBROJ: 2186/01-02-12-2
Varaždin, 20. veljače 2012.

4. ZVONKO VUGRINEC, Črnec Biškupečki 193
- za člana,

Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

5. IVAN JURINJAK, Varaždin, Ul. 22. rujna 1991.
br. 6 - za člana,
6. IVICA DUBOVEČAK, Hrašćica, Franjevačka
8 - za člana.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 370-01/09-01/5
URBROJ: 2186/01-02-12-2
Varaždin, 20. veljače 2012.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

23.
Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) i
Zaključka Gradskog vijeća Grada Varaždina (KLASA: 021-05/05-01/8, URBROJ: 2186/01-02-05-5) od
30. studenoga 2005. godine, Gradsko vijeće Grada
Varaždina, na sjednici održanoj 20. veljače 2012.
godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova
Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe
Grada Varaždina
I.

22.
Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) i
Zaključka Gradskog vijeća Grada Varaždina (KLASA: 021-05/05-01/8, URBROJ: 2186/01-02-05-5) od
30. studenoga 2005. godine, Gradsko vijeće Grada
Varaždina, na sjednici održanoj 20. veljače 2012.
godine, donosi

Članovi Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe
Grada Varaždina razrješuju se dužnosti, i to:
1. ŽELJKO KUŠTER, Varaždin, B. Težaka 23,
dužnosti predsjednika,
2. NENAD VIDOVIĆ, Varaždin, V. Žganca 7, dužnosti zamjenika predsjednika,
3. KATICA PAVLEK, Varaždin, Primorska 13,
dužnosti članice.

Broj 1/2012.
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U Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada
Varaždina imenuju se:
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KLASA: 612-03/09-01/4
URBROJ: 2186/01-02-12-3
Varaždin, 20. veljače 2012.

1. DARKO LABAŠ, Zbelava, Varaždinska 102
- za predsjednika,

Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

2. MARIO MAVRIČEK, Zbelava, Varaždinska 98
- za zamjenika predsjednika,
3. IGOR VOVK, Varaždin, Istarska 22 - za člana.
25.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 214-01/09-01/6
URBROJ: 2186/01-02-12-3
Varaždin, 20. veljače 2012.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

24.
Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) i
Zaključka Gradskog vijeća Grada Varaždina (KLASA: 021-05/05-01/8, URBROJ: 2186/01-02-05-5) od
30. studenoga 2005. godine, Gradsko vijeće Grada
Varaždina, na sjednici održanoj 20. veljače 2012.
godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova
Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog
kazališta u Varaždinu
I.
Članovi Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog
kazališta u Varaždinu razrješuju se dužnosti, i to:
1. ŽELJKO TRSTENJAK, Varaždin, M. Krleže 3,
dužnosti predsjednika,
2. IRIS LAMBREŠČAK, Varaždin, Vinička 10,
dužnosti zamjenice predsjednika,
3. OTILIJA CVETKO, Varaždin, Zagrebačka 13 II,
dužnosti članice.
II.
U Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta
u Varaždinu imenuju se:
1. DUBRAVKA BIBERDŽIĆ, Varaždin, Zagrebačka
74 - za predsjednicu,
2. NADA RUKAV-BOGOJEVIĆ, Varaždin, Bilogorska 8 - za zamjenicu predsjednice,
3. AURELIJA ŠEMIGA, Varaždin, Zagrebačka
149 - za članicu.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) i
Zaključka Gradskog vijeća Grada Varaždina (KLASA: 021-05/05-01/8, URBROJ: 2186/01-02-05-5) od
30. studenoga 2005. godine, Gradsko vijeće Grada
Varaždina, na sjednici održanoj 20. veljače 2012.
godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova
Upravnog vijeća Javne ustanove
»Gradski bazeni Varaždin«
I.
Članovi Upravnog vijeća Javne ustanove »Gradski
bazeni Varaždin« razrješuju se dužnosti, i to:
1. Dubravka Kanoti, Varaždin, Jalkovečka
98D, dužnosti predsjednice,
2. Vjekoslav Vrbanec, Varaždin, J. Križanića
40, dužnosti člana,
3. Marko Pižeta, Varaždin, Z. Kunc 34, dužnosti
člana,
4. Laura Musliu, Varaždin, Hrvatskih branitelja
1, dužnosti članice.
II.
U Upravno vijeće Javne ustanove »Gradski bazeni
Varaždin« imenuju se:
1. JOSIPA ŠIPEK, Varaždin, T. Miškulina 9 - za
predsjednicu,
2. LADISLAV NOVAK, Kućan Marof, Zelena 47
- za člana,
3. DRAŽEN VELJANOVSKI, Varaždin, Trnovečka
8 - za člana,
4. BLAŽENKA BELI, Gornji Kućan, Varaždinska
105 - za članicu.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 363-02/09-01/25
URBROJ: 2186/01-02-12-6
Varaždin, 20. veljače 2012.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.
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26.

II.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) i
Zaključka Gradskog vijeća Grada Varaždina (KLASA: 021-05/05-01/8, URBROJ: 2186/01-02-05-5) od
30. studenoga 2005. godine, Gradsko vijeće Grada
Varaždina, na sjednici održanoj 20. veljače 2012.
godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Varaždin«

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Varaždin« imenuju se:
1. ENRIKO PARLAJ, Varaždin, Zagrebačka 27 za predsjednika,
2. ROBERT BRIŠKI, Varaždin, B. Radića 23 - za
člana,
3. BISERKA KELIŠ, Varaždin, Primorska 20 - za
članicu.
III.

I.
Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Varaždin«
razrješuju se dužnosti, i to:
1. VALENTIN SABOLIĆ, Varaždin, I. Gorzo 17,
dužnosti predsjednika,
2. STJEPAN CEPANEC, Varaždin, Lj. Babića 56,
dužnosti člana,

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 601-02/09-01/5
URBROJ: 2186/01-02-12-5
Varaždin, 20. veljače 2012.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

3. SNJEŽANA JAGAČIĆ, Varaždin, M. Krleže 1,
dužnosti članice.

AKTI GRADONAČELNIKA
1.
Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama
i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj
28/00) i članka 63. Statuta Grada Varaždina (»Službeni
vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradonačelnik
Grada Varaždina, dana 20. veljače 2012. godine, donosi

KLASA: 120-01/12-01/3
URBROJ: 2186/01-01-12-1
Varaždin, 20. veljače 2012.
Gradonačelnik
Goran Habuš, dipl. ing., v. r.

ODLUKU
o visini osnovice za obračun plaće službenika
i namještenika u upravnim tijelima
Grada Varaždina
Članak 1.
Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Varaždina utvrđuje se
u iznosu od 5.108,84 kn (slovima: pettisućastoosam
kuna i osamdesetičetiri lipe).
Članak 2.
Osnovica za obračun plaća iz članka 1. ove Odluke
primjenjuje se od 1. ožujka 2012. godine.
Članak 3.
Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage
Zaključak o utvrđivanju osnovice za obračun plaće
(Klasa: 120-01/08-01/14, Urbroj: 2186/01-03-08-2
od 6. ožujka 2008. godine).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
			

2.
Temeljem članka 18.a Zakona o zaštiti osobnih
podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06,
41/08 i 130/11) i članka 63. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradonačelnik Grada Varaždina dana 20. siječnja 2012.
godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju službenice za zaštitu osobnih
podataka
Članak 1.
Imenuje se Lucija Cahunek, raspoređena na radno
mjesto »savjetnik za informiranje« u Tajništvu Grada
Varaždina, službenicom za zaštitu osobnih podataka
Grada Varaždina.
Članak 2.
Službenica za zaštitu osobnih podataka obavlja
sljedeće dužnosti:
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vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka
u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti
osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju
pitanja obrade osobnih podataka;

-

upozorava voditelja zbirke osobnih podataka
na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih
podataka u slučajevima planiranja i radnji koje
mogu imati utjecaj na pitanje privatnosti i zaštitu
osobnih podataka;

-

upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih
podataka s njihovim zakonskim obvezama u
svrhu zaštite osobnih podataka;

-

brine o izvršenju obveza iz članka 14. i 17.
Zakona o zaštiti osobnih podataka;

-

omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka
19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka;

-

surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom
osobnih podataka.
Članak 3.

Službenica za zaštitu osobnih podataka dužna je
čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje
sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje
i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenice za
zaštitu osobnih podatka.
Članak 4.
Službeni kontakt podaci službenice za zaštitu
osobnih podataka objavit će se na web stranici Grada
Varaždina.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 023-01/12-01/1
URBROJ: 2168/01-01-12-1
Varaždin, 20. siječnja 2012.
Gradonačelnik
Goran Habuš, dipl. ing., v. r.
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Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju dužnosnici, službenici, namještenici i druge osobe koje imaju pravo na
korištenje službenih osobnih vozila, mobilnih telefona,
redovitih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica
i sredstava reprezentacije na teret sredstava proračuna Grada Varaždina te se utvrđuje način odobravanja
službenih putovanja.
SLUŽBENA OSOBNA VOZILA
Članak 2.
Službena osobna vozila koriste se unutar normiranog radnog vremena, a iznimno se mogu koristiti izvan
navedenog vremena, ovisno o potrebama obavljanja
poslova i zadaća iz djelokruga rada Grada Varaždina.
Pravo na korištenje službenog osobnog vozila imaju
Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika.
Gradonačelnik Grada Varaždina ima pravo na
korištenje službenog osobnog vozila s osobnim službenim vozačem.
Pravo na korištenje službenog osobnog vozila s
osobnim službenim vozačem Gradonačelnik može
odobriti i drugim osobama.
Članak 3.
Gradonačelnik će donijeti pravilnik o načinu korištenju službenih osobnih vozila, kojim može odobriti
korištenje službenog osobnog vozila službeniku, namješteniku i drugim osobama, isključivo za službene
potrebe, a s obzirom na djelokrug i vrstu poslova koji
se obavljaju u pojedinom tijelu.
MOBILNI TELEFONI I PRETPLATNIČKI
PRIKLJUČCI
Članak 4.
Službene mobilne telefone i pretplatničke priključke na usluge mobilnih operatora imaju pravo koristiti
Gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika i pročelnici
upravnih odjela.
Gradonačelnik će posebnim pravilnikom utvrditi
korištenje službenih mobilnih telefona i pretplatničkih
priključaka na usluge mobilnih operatora.

3.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 63. Statuta
Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«,
broj 5/09), Gradonačelnik Grada Varaždina, dana 20.
veljače 2012. godine, donosi
ODLUKU
o uvjetima korištenja službenih osobnih vozila,
mobilnih telefona i pretplatničkih priključaka,
redovnih zrakoplovnih linija, sredstava
reprezentacije, te načinu odobravanja
službenih putovanja

Pravilnikom iz stavka 2. ovog članka Gradonačelnik
može odobriti korištenje službenog mobilnog telefona i
pretplatničkih priključaka službenicima, namještenicima
i drugim osobama, ako to zahtijevaju potrebe službe.
REDOVNE ZRAKOPLOVNE LINIJE
Članak 5.
Pravo na korištenje zrakoplovne putničke karte
prvog i poslovnog razreda pripada Gradonačelniku
Grada Varaždina.
Pravo na korištenje zrakoplovne putničke karte poslovnog razreda pripada zamjenicima gradonačelnika.
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Službenici, namještenici i druge osobe koje putuju
na teret sredstava Proračuna Grada Varaždina, imaju
pravo na korištenje zrakoplovne putničke karte ekonomskog razreda.
Iznimno, Gradonačelnik može osobama iz stavka 3.
ovog članka, zbog opravdanih razloga, pisanom odlukom odobriti korištenje putničke karte višeg razreda.
SREDSTVA REPREZENTACIJE
Članak 6.
Pravo na korištenje sredstava reprezentacije imaju
Gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika i osobe koje
Gradonačelnik ovlasti.

Broj 1/2012.

sredstava proračuna Grada Varaždina, te obračun i
isplatu putnih naloga.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 030-01/12-01/1
URBROJ: 2186/01-01-12-1
Varaždin, 20. veljače 2012.
Gradonačelnik
Goran Habuš, dipl. ing., v. r.

NAČIN ODOBRAVANJA SLUŽBENIH PUTOVANJA
4.

Članak 7.
Službena putovanja odobrava:
-

Gradonačelnik - zamjenicima gradonačelnika,

-

Gradonačelnik, odnosno zamjenici gradonačelnika - pročelnicima i drugim osobama koje
su upućene na službeni put na teret sredstava
Proračuna Grada Varaždina,

-

pročelnici upravnih odjela - službenicima i namještenicima.

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) i
članka 10. stavka 1. Odluke o uvjetima za postavljanje
terasa na javnim površinama u povijesnoj jezgri grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj
1/12), Gradonačelnik Grada Varaždina, donosi
ZAKLJUČAK
o popisu lokacija za postavu terasa u povijesnoj
jezgri grada Varaždina

Članak 8.
Pročelnici upravnih odjela dužni su, o planiranom
službenom putovanju u inozemstvo službenika/namještenika, a prije odobravanja tog službenog putovanja,
o istom izvijestiti Gradonačelnika odnosno zamjenika
gradonačelnika.
Gradonačelnik će posebnim pravilnikom podrobnije
utvrditi način upućivanja osoba na službeni put na teret

R.b.

lokacija

I.
Gradonačelnik Grada Varaždina utvrđuje Popis
lokacija za postavu terasa u povijesnoj jezgri grada
Varaždina.
Popisom lokacija utvrđuju se lokacije, površine
terasa, broj stolova, broj i veličina suncobrana ili
postava tenda, a kako slijedi:

površina m 2

broj stolova

način uređenja

1.

Trg kralja Tomislava
- ispred k.br. 2 - I

57

15

2 suncobrana 6,00 x 4,00

2.

Trg kralja Tomislava
- ispred k.br. 2 - II

108,00

30

5 suncobrana 6,00 x 4,00

3.

Trg kralja Tomislava
- ispred k.br. 3 - I

86,15

24

4 suncobrana 6,00 x 4,00

4.

Trg kralja Tomislava
- ispred k.br. 5 - I

57

15

2 suncobrana 6,00 x 4,00

5.

Trg kralja Tomislava
- ispred k.br. 5 - II

57

15

2 suncobrana 6,00 x 4,00

6.

ugao Trga kralja Tomislava
i Franjevačkog trga

23,66

10

-

7.

Franjevački trg
kavana Patačić

47,31

14

3 suncobrana 3,20 x 3,20

8.

Franjevački trg
nova kavana

15,75

6

bez tende i suncobrana

Broj 1/2012.
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lokacija
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površina m 2

broj stolova

način uređenja

9.

Franjevački trg
kavana Herzer

54,40

12

3 suncobrana 3,20 x 3,20

10.

Trg bana Jelačića
- ispred k.br. 21

20,70

8

tenda

11.

Trg bana Jelačića- ispred kule

19,26

6

2 suncobrana 3,20 x 3,20

12.

Trg Miljenka Stančića
- južni dio trga -I

60,84 + 13,26

16 + 4

1 tenda 7,00 x 7,00

13.

Trg Miljenka Stančića
- sjeverozapadni dio trga

60,84 + 13,26

16 + 4

1 tenda 7,00 x 7,00

14.

Trg Miljenka Stančića
- sjeverni dio trga

60,84 + 13,26

16 + 4

1 tenda 7,00 x 7,00

15.

Trg Slobode
- ispred k. br. 7 I

19,32

5

tende

16.

Kazališni trg

21,12 + 56,76 + 12,00

5
16

3 suncobrana 3,20 x 3,20
4 suncobrana 3,20 x 3,20

17.

Ulica Ljudevita Gaja
- ispred k. br. 1

24,09

10

tende

18.

Ulica Ljudevita Gaja
- ispred k.br. 12

22,45

8

2 suncobrana 3,00 x 3,00

19.

Ulica Ljudevita Gaja
- ispred k.br. 16

29,15

10

3 suncobrana 3,00 x 3,00

20.

Ulica Ljudevita Gaja
- ispred k.br. 17

18,00

6

2 suncobrana 3,00 x 3,00

21.

Ulica Ivana Kukuljevića
- ispred k. br. 6

30,25

8

4 suncobrana 3,00 x 3,00

22.

Pavlinska ulica
- ispred k. br. 3 - I

22,45

8

2 suncobrana 3,00 x 3,00

23.

Pavlinska ulica
- ispred k. br. 3 - II

22,45

8

2 suncobrana 3,00 x 3,00

24.

Pavlinska ulica- ispred k. br.9

34,00

8

2 suncobrana 3,00 x 3,00

25.

Ulica S.S. Kranjčevića
- ispred k.br. 12

18,20

6

tenda

26.

Ulica Janka Draškovića
- ispred k. br. 1

23,20

7

tenda

27.

Ulica Janka Draškovića
- ispred k.br. 10

22,45

8

tende

28.

Kapucinski trg
- ispred k.br.2

23,00

6+1

tenda

29.

Ulica Ljudevita Gaja
- ispred k.br.5

15,84

8

2 suncobrana 2,40 x 3,30

30.

Trg Slobode,
- ispred k. br. 7 -II

4,20

2

-

31.

Trg Miljenka Stančića,
južni dio trga -II

60,84 + 13,26

16 + 4

1 tenda 7,00 x 7,00

Na Trgu M. Stančića za svaku od 4 terasa može
se postaviti 16 stolova, time da se u vrijeme vikenda
može postaviti još 4 stola po jednoj terasi.
Ukoliko za ovu godinu neće biti moguće, na Trgu M.
Stančića postaviti nove tende, dozvolit će se korištenje
prošlogodišnjih suncobrana, ali u slučaju njihovog
oštećenja moraju se izraditi nove tende.
Sastavni dio ovog Popisa su i grafički prilozi:
Plan postave terasa, izrađeni u Upravnom odjelu za

komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada
Varaždina, a koji nisu predmet objave.
II.
Korištenje terasa obvezno je u površinama i svim
uvjetima propisanim ovim Zaključkom, Odlukom o
uvjetima za postavljanje terasa na javnim površinama u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, i rješenju
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nadležnog upravnog odjela za komunalne poslove
Grada Varaždina.

natječaja o davanju u zakup poslovnih prostora (KLASA: 022-06/05-01/5, URBROJ: 2186/01-03-05-2) od
30. kolovoza 2005. godine.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 350-07/12-01/3
URBROJ: 2186/01-01-12-1
Varaždin, 27. veljače 2012.
Gradonačelnik
Goran Habuš, dipl. ing., v. r.

5.
Na temelju članka 7. Odluke o davanju u zakup i
korištenju poslovnih prostorija (»Službeni vjesnik Grada
Varaždina«, broj 5/98, 6/01 i 1/10) i članka 63. Statuta
Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«,
broj 5/09), Gradonačelnik Grada Varaždina, na dan
13. siječnja 2012. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provođenje
natječaja o davanju u zakup poslovnih prostora
pod upravom Grada Varaždina
I.
U cilju provođenja natječaja o davanju u zakup
poslovnih prostora pod upravom Grada Varaždina,
imenuje se Povjerenstvo za provođenje natječaja
o davanju u zakup poslovnih prostora pod upravom
Grada Varaždina u sastavu:
a) predsjednik:
1. Vlado Vlašić, dipl.oec., v.d. pročelnika
Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam
i zaštitu okoline Grada Varaždina,
b) članovi:
2. Katarina Conar-Brod, dipl.iur., viši pravni
savjetnik u Upravnom odjelu za komunalni sustav,
urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina,
3. Bojan Lukman, ing., savjetnik za geografsko-informacijski sustav u Upravnom odjelu za
komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline
Grada Varaždina.

Broj 1/2012.

IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
		
Klasa: 022-06/12-01/1
Urbroj: 2186/01-01-12-1
Varaždin, 13. siječnja 2012.
Gradonačelnik
Goran Habuš, dipl. ing., v. r.

6.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 63. Statuta
Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) i članka 4. Odluke o načinu, postupku
i kriterijima za davanje imena i preimenovanje ulica i
trgova na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik
Grada Varaždina«, broj 5/95), Gradonačelnik Grada
Varaždina, na dan 2. veljače 2012. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za imenovanje ulica
i trgova na području Grada Varaždina
I.
Povjerenstvo za imenovanje ulica i trgova na području
Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo),
obavlja poslove i zadaće u svezi s imenovanjem i
preimenovanjem ulica i trgova na području Grada Varaždina sukladno članku 5. stavak 1. Odluke o načinu,
postupku i kriterijima za davanje imena i preimenovanje
ulica i trgova na području Grada Varaždina.
II.
U Povjerenstvo se imenuju:
a) za predsjednika:
1. Natalija Martinčević, zamjenica gradonačelnika Grada Varaždina,
b) za članove:

II.
Stručne i administrativne poslove za potrebe
Povjerenstva obavljat će Upravni odjel za komunalni
sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina.
III.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje

2. Josip Hehet, predsjednik Gradskog vijeća
Grada Varaždina, iz Varaždina, Jalkovečka 94a,
3. Josip Car, član Gradskog vijeća Grada Varaždina, iz Varaždina, Petrinjska 11,
4. Branko Godinić, član Gradskog vijeća Grada
Varaždina, iz Varaždina, Jalkovečka 11,
5. Dražen Kolak, član Gradskog vijeća Grada
Varaždina, iz Varaždina, Rudolfa Horvata 12,

Broj 1/2012.
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6. Enriko Parlaj, član Gradskog vijeća Grada
Varaždina, iz Varaždina, Zagrebačka 27,
7. Josip Stanek, član Gradskog vijeća Grada
Varaždina, iz Gornjeg Kućana, Staromlinska
16,

poruke o pojedinim pitanjima iz područja prostornog
uređenja, mišljenja i prijedloge na projekte građevina
od javnog interesa Grada te obavlja druge poslove
određene Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i
Statutom Grada Varaždina.

8. Dagmar Karlovčec, Državna geodetska
uprava, Područni ured za katastar Varaždin,
9. Stanko Vitez, pročelnik Upravnog odjela za
provedbu dokumenata prostornog uređenja i
građenja Grada Varaždina.
III.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe
Povjerenstva obavljat će Upravni odjel za komunalni
sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina.
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II.
U Savjet za prostorno uređenje i izgradnju Grada
Varaždina imenuju se:
a) predsjednik:
1. Goran Habuš, dipl.ing., Gradonačelnik
Grada Varaždina,
b) zamjenik predsjednika:
2. Mr.sc. Vjeran Radelić, zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina,

IV.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za imenovanje
ulica i trgova na području Grada Varaždina (KLASA:
015-08/09-01/1, URBROJ: 2186/01-01-09-2) od 2.
srpnja 2009. godine.
V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
		
Klasa: 015-08/12-01/1
Urbroj: 2186/01-01-12-2
Varaždin, 2. veljače 2012.
Gradonačelnik
Goran Habuš, dipl. ing., v. r.

7.
Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09),
Gradonačelnik Grada Varaždina, na dan 2. veljače
2012. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju Savjeta za prostorno uređenje
i izgradnju Grada Varaždina
I.
Savjet za prostorno uređenje i izgradnju Grada
Varaždina (u daljnjem tekstu: Savjet) osniva se kao
stručno i savjetodavno tijelo Gradonačelnika Grada
Varaždina u cilju osiguranja uvjeta za ravnomjerniji
prostorni razvoj Grada Varaždina te stručne i znanstvene utemeljenosti dokumenata prostornog uređenja
i drugih dokumenata iz područja prostornog uređenja.
Savjet daje mišljenja, prijedloge i ocjene o prijedlozima dokumenata prostornog uređenja i drugih
dokumenata prostornog uređenja lokalne razine, pre-

c) članovi:
3. Natalija Martinčević, upr.iur. zamjenica
gradonačelnika Grada Varaždina,
4. Josip Hehet, dipl. iur., predsjednik Gradskog
vijeća Grada Varaždina,
5. Marija Čačić, dipl. ing. arh., savjetnica
Uprave Coning grupa,
6. Željko Trstenjak, dipl. ing. arh., pročelnik
Konzervatorskog odjela u Varaždinu,
7. Davorin Gregurinčić, dipl. ing. prometa,
ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije,
8. Maja Kireta, dipl. ing. arh., predsjednica
Društva arhitekata Varaždin,
9. Mirna Amadori, dipl. ing građ., predsjednica Društva građevinskih inženjera i tehničara
Varaždin,
10. Stanko Vitez, dipl. ing. geod., pročelnik
Upravnog odjela za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i građenja,
11. Vlado Vlašić, dipl. oec., pročelnik Upravnog
odjela za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu
okoline,
12. Alenka Piberčnik, dipl. ing. arh., savjetnica u Upravnom odjelu za komunalni sustav,
urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina,
d)

tajnik:

13. Ksenija Knežević Gomaz, dipl. ing. arh.,
savjetnica u Upravnom odjelu za komunalni
sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina.
III.
U rješavanju specifične problematike, Savjet za
prostorno uređenje i izgradnju Grada Varaždina može
pozvati eminentne stručnjake da sudjeluju u radu
Savjeta radi davanja stručnih prijedloga i rješenja iz
područja razmatrane problematike.
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IV.

-

Ovlašćuje se Savjet da donese Poslovnik o radu
Savjeta.
V.
Stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe Savjeta za prostorno uređenje i izgradnju Grada
Varaždina obavljat će Upravni odjel za komunalni
sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina.
VI.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti
Rješenje o osnivanju Savjeta za prostorno uređenje i
izgradnju Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada
Varaždina«, broj 6/09 i 3/10).

Broj 1/2012.

4 (četiri) službenice/službenika sa završenim
preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim
diplomskim stručnim studijem.
IV.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku
za Grad Varaždin, niti jedna nacionalna manjina ne
sudjeluje s više od 5% u stanovništvu Grada Varaždina
te ne postoji obveza planiranja prijma pripadnika nacionalnih manjina, sukladno odredbi članka 9. stavka
2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
V.

VII.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 350-01/12-01/2
Urbroj: 2186/01-01-12-2
Varaždin, 2. veljače 2012.
Gradonačelnik
Goran Habuš, dipl. ing., v. r.

Na temelju ovog Plana, slobodno radno mjesto
popunjava se putem javnog natječaja, internog oglasa
ili premještajem, a sukladno Zakonu o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi.
VI.
Prije popunjavanja radnih mjesta, upravna tijela će
razmotriti mogućnost preraspodjele poslova između
postojećih službenika/namještenika ili premještaja iz
drugih upravnih tijela Grada Varaždina.

8.
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
86/08 i 61/11) i članka 63. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), a na
prijedlog pročelnika upravnih odjela Grada Varaždina
i u skladu s Proračunom Grada Varaždina za 2012.
godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj
14/11), Gradonačelnik Grada Varaždina, dana 30.
siječnja 2012. godine, utvrđuje

VII.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«
i na web-stranici Grada Varaždina.
KLASA: 112-01/12-01/2
URBROJ: 2186/01-01-12-10
Varaždin, 30. siječnja 2012.
Gradonačelnik
Goran Habuš, dipl. ing., v. r.

PLAN
prijma u službu za 2012. godinu
I.
Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti
radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Varaždina te
potreban broj službenika i namještenika na neodređeno
vrijeme u 2012. godini.
II.
U upravnim tijelima Grada Varaždina sistematizirano je ukupno 143 radna mjesta, a zaposlen je 91
(devedesetjedan) službenik i 13 (trinaest) namještenika
na neodređeno vrijeme.

9.
Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 33/01, 60/01, vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 93.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08, 61/11) i članka 63. Statuta Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj
5/09), Gradonačelnik Grada Varaždina na dan 31.
siječnja 2012. godine, donosi
PLAN PRIJMA

III.
U upravna tijela Grada Varaždina, u 2012. godini,
planira se prijam na neodređeno vrijeme:

na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa u Gradu Varaždinu
za 2012. godinu

Broj 1/2012.

»SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA«
I.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog
odnosa planira se u 2012. godini prijam 11 osoba od
čega:
-

-

9 osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim
preddiplomskim i diplomskim stručnim studijem
ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem,
2 osobe sa srednjom stručnom spremom.

Popis radnih mjesta za čije se poslove planira
stručno osposobljavanje, broj osoba, potreban stupanj
obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe,
utvrđeni su u tabeli koja je sastavni dio ovog Plana.

29

s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područna
služba Varaždin, te će se provoditi ako će sredstva za
pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cijelosti
biti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.
III.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja
i objavljuje se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 130-01/12-01/1
URBROJ: 2186/01-01-12-1
Varaždin, 31. siječnja 2012.

II.

Gradonačelnik
Goran Habuš, dipl. ing., v. r.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji

PLAN PRIJMA
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
U GRADU VARAŽDINU ZA 2012. GODINU
NAZIV UPRAVNOG
ODJELA

STUPANJ OBRAZOVANJA I STRUKA

BROJ
OSOBA

srednja stručna sprema upravne, birotehničke
ili ekonomske struke

1

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrirani preddiplomski i diplomski stručni
studij ili specijalistički stručni studij pravnog
smjera (mag.iur.)

1

stručni suradnik

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrirani preddiplomski i diplomski stručni studij
ili specijalistički stručni studij ekonomskog ili
pravnog smjera (mag. oec./mag.iur.)

1

Upravni odjel za komunalni
administrativna/i
sustav, urbanizam i zaštitu
službeni/ca/k
okoline

srednja stručna sprema upravne, birotehničke
ili ekonomske struke

stručni suradnik

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrirani preddiplomski i diplomski stručni
studij ili specijalistički stručni studij građevinske
struke (struč.spec.ing.aedif.)

1

stručni suradnik

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrirani preddiplomski i diplomski stručni
studij ili specijalistički stručni studij pravnog
smjera (mag.iur.)

1

stručni suradnik

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrirani preddiplomski i diplomski stručni studij
ili specijalistički stručni studij ekonomskog ili
pravnog smjera (mag. oec./mag.iur.)

1

Upravni odjel za gospodarstvo,
stručni suradnik
turizam i međunarodnu suradnju

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrirani preddiplomski i diplomski stručni studij
ili specijalistički stručni studij pravnog smjera ili
društvenog smjera

1

Upravni odjel za obrazovanje
stručni suradnik
i znanost

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrirani preddiplomski i diplomski stručni studij
ili specijalistički stručni studij društvenog smjera

1

Tajništvo Grada

NAZIV RADNOG
MJESTA
administrativna/i
službeni/ca/k
stručni suradnik

Upravni odjel za financije
i proračun

Upravni odjel za kulturu,
sport i tehničku kulturu

Upravni odjel za lokalnu
samoupravu i opće poslove

1

30

»SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA«
NAZIV UPRAVNOG
ODJELA

Upravni odjel za zdravstvo
i socijalnu skrb
Upravni odjel za provedbu
dokumenata prostornog
uređenja i građenja

NAZIV RADNOG
MJESTA

Broj 1/2012.

STUPANJ OBRAZOVANJA I STRUKA

BROJ
OSOBA

stručni suradnik

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrirani preddiplomski i diplomski stručni studij
ili specijalistički stručni studij socijalne politike
(mag.polit.soc.)

1

stručni suradnik

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrirani preddiplomski i diplomski stručni
studij ili specijalistički stručni studij građevinske
struke (struč.spec.ing.aedif.)

1

UKUPNO

11

Broj 1/2012.
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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.

