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AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
5.
Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Trgovačkog
društva »Gradska tržnica« d.o.o. Varaždin (»Službeni
vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/97) i članka 11. i
32. Izjave o osnivanju Trgovačkog društva »Gradska
tržnica« d.o.o. Varaždin, Gradsko poglavarstvo Grada
Varaždina u funkciji Skupštine »Gradska tržnica« d.o.o.
Varaždin na 87. sjednici Gradskog poglavarstva Grada
Varaždina od 15. svibnja 2008. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju direktora Trgovačkog društva
»Gradska tržnica« d.o.o. Varaždin

menađerskog ugovora sklopljenog dana 16. prosinca 1999. godine između »Gradske tržnice« d.o.o. i
Marijana Dominka.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 363-02/08-01/19
Urbroj: 2186/01-03-08-1
Varaždin, 15. svibnja 2008.
Predsjednik Gradskog poglavarstva
dr. sc. Ivan Čehok, v. r.

I.
MARIJAN DOMINKO, ing. stroj. iz Varaždina,
Vidovečka 55, razrješuje se dužnosti direktora Trgovačkog društva »Gradska tržnica« d.o.o. Varaždin, s
danom 30. lipnja 2008. godine.
Po prestanku obnašanja dužnosti direktora Trgovačkog društva »Gradska tržnica« d.o.o. Varaždin,
Marijan Dominko ostvarivat će svoja prava iz radnog
odnosa u skladu s člankom 16. Ugovora o radu i

6.
Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Trgovačkog
društva »Gradska tržnica« d.o.o. Varaždin (»Službeni
vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/97) i članka 11. i
32. Izjave o osnivanju Trgovačkog društva »Gradska
tržnica« d.o.o. Varaždin, Gradsko poglavarstvo Grada
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Varaždina u funkciji Skupštine »Gradska tržnica« d.o.o.
Varaždin na 87. sjednici Gradskog poglavarstva Grada
Varaždina od 15. svibnja 2008. godine, donosi

Broj 3/2008.
I.

RJEŠENJE

Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina daje suglasnost TD »Varkom« d.d. Varaždin na promjenu cijene
komunalne usluge trajnog zbrinjavanja glomaznog
otpada na području Grada Varaždina.

o imenovanju direktora Trgovačkog društva
»Gradska tržnica« d.o.o. Varaždin

Cijena utvrđena u postupku javnog nadmetanja
iznosi 1.500,00 kn/t.

I.

II.

PREDRAG CIGLAR, dipl. inf. iz Varaždina, Irme
Gorzo 14, imenuje se za direktora TD »Gradska
tržnica« d.o.o. Varaždin, s danom 1. srpnja 2008.
godine.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 363-02/08-01/19
Urbroj: 2186/01-03-08-2
Varaždin, 15. svibnja 2008.
Predsjednik Gradskog poglavarstva
dr. sc. Ivan Čehok, v. r.

Cijena trajnog zbrinjavanja glomaznog otpada
iznosi cca 7,00 kn po članu domaćinstva.
Iznos iz prethodnog stavka TD »Varkom« d.d.
Varaždin, putem računa naplatit će od građana u 3
mjesečna obroka.
III.
Poslove skupljanja glomaznog otpada, s područja
Grada Varaždina obavlja TD »Varkom« d.d. Varaždin,
a trajno zbrinjavanje obavljat će tvrtka TD »Univerzal«
d.o.o. Varaždin.
IV.
Zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav,
urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina za provođenje ovog Zaključka.

7.
Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni
tekst, 82/04 i 178/04) i članka 65. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06
- pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06), Gradsko poglavarstvo
Grada Varaždina na 87. sjednici održanoj 15. svibnja
2008. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na cijenu trajnog
zbrinjavanja GLOMAZNOG OTPADA
na području Grada Varaždina

V.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a primjenjuje se od 1. svibnja
2008. godine.
Klasa: 363-01/08-01/9
Urbroj: 2186-01-03-08-3
Varaždin, 15. svibnja 2008.
Predsjednik Gradskog poglavarstva
dr. sc. Ivan Čehok, v. r.

AKTI UPRAVNIH ODJELA
4.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07) i Zaključka Gradskog poglavarstva, Klasa: 350-01/08-01/9, Urbroj:
2186/01-03-08-2 od 19. lipnja 2008. godine, nositelj
izrade Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam
i zaštitu okoline Grada Varaždina, objavljuje
JAVNU

RASPRAVU

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja dijela južne zone centra
grada Varaždina

1. Objavljuje se javna rasprava o PRIJEDLOGU
IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA
DIJELA JUŽNE ZONE CENTRA GRADA VARAŽDINA.
Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
dijela južne zone centra grada Varaždina utvrdilo je
Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina na 90. sjednici,
održanoj 19. lipnja 2008. godine.
Unutar zone obuhvata Plana nalaze se slijedeće
katastarske čestice:
1981, 1982/1, 1982/2, 1983, 1989, 1990,
1991/1,1991/2, 1992, 1993/1, 1993/2, 1994, 1995,
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2001, 2002/1, 2002/2, 2003, 2005, 2006, 2008,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017/1,
2017/2, 2017/3, 2018, 2019, 2020/1, 2020/2,
2020/3, 2021, 2022, 2023, 2027, 2029, 2030,
2032, 2033, 2035/1, 2035/2, 2036/1, 2037, 2038,
2039, 2041, 2042, 2043/2, 2043/3, 2044, 2045/1,
2045/2, 2045/3, 2046/1, 2046/2, 2046/3, 2047,
2048 k.o. Varaždin.

cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, do zaključno
18. srpnja 2008.
7. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji, je slijedeći:
-

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

-

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

2. Javna rasprava će se održati u razdoblju
od 04. srpnja 2008. do 18. srpnja 2008. godine.
3. Za vrijeme trajanja Javne rasprave, Prijedlog
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela južne
zone centra grada Varaždina, bit će izložen na javni
uvid u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina, Varaždin,
Trg slobode 12, svaki dan osim subote i nedjelje,
u vremenu od 8 do 15 sati.
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja dijela južne zone centra grada Varaždina bit
će objavljen i na web stranicama Grada Varaždina na
adresi www.varazdin.hr
5. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz
Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
dijela južne zone centra grada Varaždina, održat će
se za sve zainteresirane, dana 08. 07. 2008. godine
u 17.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Varaždinu, Trg
kralja Tomislava 1.
6. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela
južne zone centra grada Varaždina mogu se davati
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Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom
podnositelja i u roku dostavljeni nositelju izrade
plana - Upravnom odjelu za komunalni sustav,
urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina, Trg
slobode 12/II, Varaždin - u protivnom se neće uzeti
u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav,
urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina
Marijan Bakulić, dipl.pravnik
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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.

