ISSN 1334-3769

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA

2013.

BROJ: 4 — Godina XX

List izlazi jedanput
mjesečno i po potrebi

Varaždin, 8. srpnja 2013.

SADRŽAJ
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Rješenje o izboru Mandatne komisije
Gradskog vijeća Grada Varaždina
Rješenje o izboru Odbora za izbor i
imenovanje Gradskog vijeća Grada Varaždina
Rješenje o izboru Odbora za statutarnopravna pitanja Gradskog vijeća Grada
Varaždina

54.

129
55.
130
56.

130

Rješenje o izboru Odbora za financije i
proračun Gradskog vijeća Grada Varaždina

130

Rješenje o izboru predsjednika Gradskog
vijeća Grada Varaždina

131

Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Varaždina

131

Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Varaždina

57.

131

Rješenje o izboru Odbora za kulturu,
šport i turizam Gradskog vijeća Grada
Varaždina

132

Rješenje o izboru Odbora za odgoj,
prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb
Gradskog vijeća Grada Varaždina

132

Rješenje o izboru Odbora za obrtništvo
i poduzetništvo Gradskog vijeća Grada
Varaždina

132

AKTI GRADONAČELNIKA
9.

Pravilnik o premještanju vozila, blokiranju
i deblokiranju autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva i priključnih vozila

133

AKTI UPRAVNIH ODJELA
1.

131

Rješenje o izboru Odbora za prostorno
uređenje, komunalno-stambeno gospodarstvo i zaštitu okoliša Gradskog vijeća
Grada Varaždina

Javna rasprava o Prijedlogu ciljane Izmjene
i dopune Urbanističkog plana uređenja
povijesne jezgre grada Varaždina

135

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
47.
Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst)
i članka 55. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik
Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko
vijeće Grada Varaždina, na konstituirajućoj sjednici
održanoj 19. lipnja 2013. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru Mandatne komisije Gradskog vijeća
Grada Varaždina
I.
U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Varaždina biraju se:
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1. LAURA MUSLIU - za predsjednicu,
2. MIODRAG PAP - za člana,
3. BRANKO GODINIĆ - za člana.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 119-02/13-01/5
Urbroj: 2186/01-02-13-1
Varaždin, 19. lipnja 2013.
Predsjedatelj Gradskog vijeća
Ljerka Jović - Mikor, dipl.iur., v. r.

Broj 4/2013.

125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst)
i članka 55. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik
Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko
vijeće Grada Varaždina, na konstituirajućoj sjednici
održanoj 19. lipnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
Gradskog vijeća Grada Varaždina
I.
U Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog
vijeća Grada Varaždina biraju se:
1. ROBERT PODOLNJAK - za predsjednika,
2. LJUBICA KRIŽAN - za zamjenicu predsjednika,
3. JADRANKA LUKAVEČKI - za članicu,

48.
Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst)
i članka 55. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik
Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko
vijeće Grada Varaždina, na konstituirajućoj sjednici
održanoj 19. lipnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE

4. ŽELJKO CECELJA - za člana,
5. VLATKO VUKOVIĆ - za člana.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 119-02/13-01/7
Urbroj: 2186/01-02-13-1
Varaždin, 19. lipnja 2013.

o izboru Odbora za izbor i imenovanje
Gradskog vijeća Grada Varaždina

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

I.
U Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća
Grada Varaždina biraju se:
1. JOSIP DREVEN - za predsjednika,
2. LADISLAV ILČIĆ - za zamjenika predsjednika,
3. BOŽIDAR KOLARIĆ - za člana,
4. DANIJELA BENKUS - za članicu,
5. LAURA MUSLIU - za članicu.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 119-02/13-01/6
Urbroj: 2186/01-02-13-1
Varaždin, 19. lipnja 2013.
Predsjedatelj Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

49.
Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,

50.
Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst)
i članka 55. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik
Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko
vijeće Grada Varaždina, na konstituirajućoj sjednici
održanoj 19. lipnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Odbora za financije i proračun
Gradskog vijeća Grada Varaždina
I.
U Odbor za financije i proračun Gradskog vijeća
Grada Varaždina biraju se:
1. ŽELJKO BUNIĆ - za predsjednika,
2. MARIJAN CINGULA - za zamjenika predsjednika,
3. MIRA VISKOVIĆ - za članicu,
4. ZLATAN AVAR - za člana,
5. ZDRAVKO GOLUB - za člana.

Broj 4/2013.
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I.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 119-02/13-01/8
Urbroj: 2186/01-02-13-1
Varaždin, 19. lipnja 2013.
Predsjedatelj Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

BOŽIDAR KOLARIĆ bira se za potpredsjednika
Gradskog vijeća Grada Varaždina.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 119-02/13-01/9
Urbroj: 2186/01-02-13-2
Varaždin, 19. lipnja 2013.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

51.
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni
tekst), članka 45. točke 13. i članka 52. Statuta Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj
5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina,
na konstituirajućoj sjednici održanoj 19. lipnja 2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika Gradskog vijeća
Grada Varaždina
I.
JOSIP HEHET bira se za predsjednika Gradskog
vijeća Grada Varaždina.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
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53.
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni
tekst), članka 45. točke 13. i članka 52. Statuta Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj
5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina,
na konstituirajućoj sjednici održanoj 19. lipnja 2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
Grada Varaždina
I.
VLATKO VUKOVIĆ bira se za potpredsjednika
Gradskog vijeća Grada Varaždina.
II.

Klasa: 119-02/13-01/9
Urbroj: 2186/01-02-13-1
Varaždin, 19. lipnja 2013.
Predsjedatelj Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 119-02/13-01/9
Urbroj: 2186/01-02-13-3
Varaždin, 19. lipnja 2013.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

52.
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni
tekst), članka 45. točke 13. i članka 52. Statuta Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj
5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina,
na konstituirajućoj sjednici održanoj 19. lipnja 2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
Grada Varaždina

54.
Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i
2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na konstituirajućoj sjednici održanoj 19. lipnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Odbora za prostorno uređenje,
komunalno-stambeno gospodarstvo
i zaštitu okoliša Gradskog vijeća
Grada Varaždina
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I.

U Odbor za prostorno uređenje, komunalno-stambeno gospodarstvo i zaštitu okoliša Gradskog vijeća
Grada Varaždina biraju se:
1. BRANKO GODINIĆ - za predsjednika,

Broj 4/2013.

56.
Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i
2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na konstituirajućoj sjednici održanoj 19. lipnja 2013. godine, donosi

2. DRAŽEN VINCEK - za zamjenika predsjednika,
3. JOSIP DREVEN - za člana,

RJEŠENJE

4. miodrag pap - za člana,

o izboru Odbora za odgoj, prosvjetu, zdravstvo
i socijalnu skrb Gradskog vijeća
Grada Varaždina

5. VJEKOSLAV VRBANEC - za člana,
6. STJEPAN CEPANEC - za člana,
7. SAŠA CRNČIĆ - za člana,
8. VLATKO VUKOVIĆ - za člana,
9. ANĐELKO KOPREK - za člana.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 119-02/13-01/10
Urbroj: 2186/01-02-13-1
Varaždin, 19. lipnja 2013.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

55.
Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i
2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na konstituirajućoj sjednici održanoj 19. lipnja 2013. godine, donosi

I.
U Odbor za odgoj, prosvjetu, zdravstvo i socijalnu
skrb Gradskog vijeća Grada Varaždina biraju se:
1. LADISLAV ILČIĆ - za predsjednika,
2. DANIJELA BENKUS - za zamjenicu predsjednika,
3. ENRIKO PARLAJ - za člana,
4. MIODRAG PAP - za člana,
5. ANĐELKO KOPREK - za člana.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 119-02/13-01/12
Urbroj: 2186/01-02-13-1
Varaždin, 19. lipnja 2013.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

RJEŠENJE
o izboru Odbora za kulturu, šport i turizam
Gradskog vijeća Grada Varaždina
I.
U Odbor za kulturu, šport i turizam Gradskog vijeća
Grada Varaždina biraju se:
1. LJUBICA KRIŽAN - za predsjednicu,
2. ŽELJKO CECELJA - za zamjenika predsjednice,
3. MIRA VISKOVIĆ - za članicu,
4. JOSIP HEHET - za člana,
5. MLADEN HIŽAK - za člana.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

57.
Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i
2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na konstituirajućoj sjednici održanoj 19. lipnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Odbora za obrtništvo i poduzetništvo
Gradskog vijeća Grada Varaždina
I.
U Odbor za obrtništvo i poduzetništvo Gradskog
vijeća Grada Varaždina biraju se:
1. ZDRAVKO GOLUB - za predsjednika,
2. ENRIKO PARLAJ - za zamjenika predsjednika,

Klasa: 119-02/13-01/11
Urbroj: 2186/01-02-13-1
Varaždin, 19. lipnja 2013.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

3. ŽELJKO BUNIĆ - za člana,
4. DRAŽEN VINCEK - za člana,
5. JOSIP HEHET - za člana,
6. MARIJAN CINGULA - za člana,
7. MLADEN HIŽAK - za člana.

Broj 4/2013.

»SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA«
II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
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Klasa: 119-02/13-01/13
Urbroj: 2186/01-02-13-1
Varaždin, 19. lipnja 2013.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

AKTI GRADONAČELNIKA
9.
Na temelju članka 5. stavka 1. i stavka 4. i članka
85. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne
novine«, broj 67/08, 48/10 i 74/11), Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno
zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih
ili parkiranih vozila (»Narodne novine«, broj 134/08),
članka 47. stavak 2. Odluke o uređenju prometa na
području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada
Varaždina«, broj 10/09, 8/11 i 11/12) i članka 63. Statuta
Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), uz prethodnu suglasnost
Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske,
Broj: 511-14-03/2-119/39-2/2013. od 22. svibnja 2013.
godine, Gradonačelnik Grada Varaždina, 28. svibnja
2013. godine, donosi
PRAVILNIK
o premještanju vozila, blokiranju i deblokiranju
autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva
i priključnih vozila
I. Opće odredbe

i samo po naredbi/nalogu osposobljenih djelatnika
prometnog i komunalnog redarstva Grada Varaždina.
Članak 3.
Koncesionar ili pravna osoba kojoj je osnivač Grad
Varaždin osigurava najmanje jedno specijalno vozilo
»pauk«, s odgovarajućom opremom za premještanje
vozila ukupne mase do 2.500 kg, ograđeno, uređeno i
čuvano parkiralište za vozila, uredski prostor za prijam
stranaka i za čuvarsku službu, naprave za blokiranje
i deblokiranje, te organizira službu za cjelodnevno
dežurstvo, prijam, čuvanje i izdavanje vozila.
Koncesionar ili pravna osoba koju je za tu svrhu
osnovao Grad Varaždin mora zadovoljiti sve kriterije
potrebne za dobivanje Prethodne suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova sukladno Pravilniku o uvjetima
i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjetima za obavljanje
poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili
parkiranih vozila (»Narodne novine«, broj 134/08).
II. Opći uvjeti za obavljanje poslova
premještanja vozila, blokiranje i deblokiranje autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva i priključnih
vozila

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti, organizacija
rada, način i visina troškova premještanja, pravo raspolaganja, pravo podnošenja prigovora i ostali uvjeti u
svezi s poslovima premještanja nepropisno parkiranih
i zaustavljenih vozila, napuštenih vozila, blokiranje i
deblokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih
vozila i radnih strojeva.
Članak 2.
Poslove iz članka 1. ovog Pravilnika obavljaju osposobljeni djelatnici prometnog i komunalnog redarstva
Grada Varaždina i pravna ili fizička osoba samo u
dijelu poslova premještanja vozila (u daljnjem tekstu
koncesionar) po naredbi/nalogu osposobljenih djelatnika
prometnog i komunalnog redarstva Grada Varaždina.
Nadzor nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila
te premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih
vozila obavlja prometno i komunalno redarstvo Grada
Varaždina.
Premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih
vozila mogu obavljati i druge pravne i fizičke osobe samo
kada im obavljanje toga posla povjeri Grad Varaždin

Članak 4.
Vozila sa javnih prometnih i zelenih površina se
premještaju, a autobusi, teretni automobili, radni strojevi
i priključna vozila se blokiraju na temelju dobivenog
pismenog naloga/naredbe za premještanje ili blokadu
od službenika nadležnog upravnog odjela za poslove
komunalnog i prometnog redarstva Grada Varaždina
(u daljnjem tekstu prometni redar ili komunalni redar)
koji i utvrđuju prekršaj.
Premještanje vozila sa javnih zelenih površina i
blokadu vozila na javnim zelenim površinama nalaže
komunalni redar.
Članak 5.
Prekršaj nepropisnog zaustavljanja i parkiranja
vozila može se utvrditi i pomoću videonadzora ili
prijenosa fotografije elektroničkim putem.
Članak 6.
Kada ovlaštena osoba Grada Varaždina (prometni
ili komunalni redar) utvrdi prekršaj izreći će propisanu
novčanu kaznu.

»SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA«
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Ako je vozilo zaustavljeno ili parkirano na cesti na
kojoj ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan
tok prometa, odnosno ako je zaustavljeno ili parkirano
na mjestima opisanim u članku 84. stavku 1. točke
1. do 12. Zakona o sigurnosti prometa na cestama,
prometni redar izdati će naredbu o premještanju
vozila i odrediti da se vozilo premjesti na drugo
mjesto.
Komunalni redar po utvrđenom prekršaju iz članka
88. Odluke o komunalnom redu (»Službeni vjesnik
Grada Varaždina« broj 2/08) i evidentiranju položaja
nepropisno ostavljenog, zaustavljenog ili parkiranog
vozila izdaje nalog za premještanje ili blokiranje.
Obrazac naredbe za premještanje vozila utvrđen
je Pravilnikom o uvjetima i načinu obavljanja poslova
nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila
te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila.
Nalog za blokiranje vozila sadrži podatke o nalogodavcu, datum i vrijeme izdavanja, fotografiju ili
skicu vozila u prekršaju, registarsku oznaku i opis
prekršaja sa navedenim člankom propisa temeljem
kojeg je vozilo blokirano.
Prometni redar može narediti blokiranje autobusa,
teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva
na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih
vrsta vozila i način deblokade tih vozila.
Članak 7.
Kada se vozilo premješta na temelju naredbe policije
iz razloga sigurnosti, pravna ili fizička osoba kojoj je
povjereno premještanje vozila, premještanje obavlja
bez naplate troškova od vlasnika ili korisnika vozila,
a prilikom preuzimanja premještenog vozila sastavlja
se Zapisnik o preuzimanju vozila.
Članak 8.
Prometni ili komunalni radar u naredbi/nalogu za
premještanje ili blokiranje vozila upisuje podatke o
osobi koja vrši premještanje ili blokiranje i registarski
broj vozila kojim se vrši premještanje.
Prije izdavanja naredbe/naloga za premještanje ili
blokadu vozila, položaj nepropisno zaustavljenog ili
parkiranog vozila utvrđuje se fotografijama, skicom
ili video zapisom.
Prije početka premještanja ili blokiranja nepropisno
zaustavljenog ili parkiranog vozila, osoba koja obavlja
premještanje ili blokadu, dužna je pregledati i utvrditi
možebitna ranija oštećenja. Ukoliko takva oštećenja
na vozilu postoje, opisati će se ili fotografirati, te naznačiti u naredbi za premještanje ili blokadu vozila.
Članak 9.
Kod blokiranja vozila koncesionar ili pravna osoba
koju je za tu svrhu osnovao Grad Varaždin dužni su
na prednje vjetrobransko staklo ili drugo vidno mjesto
staviti naljepnicu upozorenja da je vozilo blokirano s
uputom vozaču o daljnjem postupku.
Tekst naljepnice je na hrvatskom, engleskom,
talijanskom i njemačkom jeziku.
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Članak 10.
Prometni redar može u opravdanim slučajevima
počinitelju prekršaja nepropisno zaustavljenog ili
parkiranog vozila izdati upozorenje temeljem članka
70. Odluke o uređenju prometa na području Grada
Varaždina.
Komunalni redar može u opravdanim slučajevima
počinitelju prekršaja nepropisno zaustavljenog ili
parkiranog vozila izdati upozorenje temeljem članka
133. stavak 1. točka 1. Odluke o komunalnom redu.
Upozorenje se izdaje na mjestu počinjenja prekršaja
ili naknadno na pismeni zahtjev počinitelja prekršaja,
ako se istim postiže svrha prekršajnih sankcija i izdaje
se ako počinitelj u zadnjih 12 mjeseci nije počinio
prekršaj iz istog propisa.
Izdavanje upozorenja ne oslobađa počinitelja
prekršaja naplate troškova premještanja ili blokiranja.
Uz naredbu/nalog za premještanje nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila počinitelju se izdaje i
obavijest o počinjenom prekršaju. Sastavni dio obavijesti
je i uplatnica za plaćanje kazne za počinjeni prekršaj.
Ukoliko počinitelj prekršaja ne plati novčanu kaznu u roku od 8 dana od dana počinjenog prekršaja
prometno ili komunalno redarstvo donosi obavezni
prekršajni nalog sukladno odredbama Prekršajnog
zakona (»Narodne novine«, broj 107/07 i 39/13).
Prigovor protiv obaveznog prekršajnog naloga
podnosi okrivljenik, branitelj i osobe koje po zakonu
imaju pravo prigovora. Prigovor se podnosi prekršajnom
sudu u Varaždinu u roku 8 dana po primitku putem
nadležnog upravnog odjela za poslove komunalnog i
prometnog redarstva Grada Varaždina u dva istovjetna
primjerka.
Članak 11.
Troškove premještanja, započetog premještanja
ili deblokade snosi počinitelj prekršaja.
Članak 12.
Ako vozilo nije preuzeto ili nije tražena deblokada
u roku od 24 h, vlasniku ili korisniku vozila obračunat
će se dnevna ležarina sukladno važećem cjeniku
koncesionara iz članka 18. ovog Pravilnika.
Članak 13.
Koncesionar ili pravna osoba koju je za tu svrhu
osnovao Grad Varaždin dužni su vozila koja se premještaju osigurati od mogućeg nastanka šteta prilikom
premještanja.
Štete nastale na vozilu za vrijeme premještanja ili
čuvanja na odlagalištu snosi Koncesionar ili pravna
osoba osnovana za tu svrhu od strane Grada Varaždina,
odnosno osiguravajuće društvo s kojim je sklopljena
polica osiguranja.
Članak 14.
Premještanje vozila se smatra započetim ako je
izdan nalog za premještanje i ako je specijalno vozilo
»pauk« kojim se obavlja premještanje došlo na mjesto
gdje je vozilo koje se premješta nepropisno zaustavljeno
ili parkirano, pa sve dok specijalno vozilo »pauk« ne
napusti mjesto s kojeg se vozilo premješta.
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Postupak premještanja smatra se završenim prilikom
preuzimanja vozila od vlasnika ili korisnika.
Članak 15.
Pravna osoba osnovana od strane Grada Varaždina,
odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno
obavljanje poslova premještanja vozila, prilikom preuzimanja premještenog vozila od strane vlasnika ili
korisnika, sastavlja zapisnik o preuzimanju vozila. U
Zapisnik o preuzimanju vozila unosi se broj naredbe/
naloga o premještanju, specifikaciju troškova premještanja ili troškova započete radnje premještanja,
troškova ležarine ukoliko su nastali te konstataciju
da se vozilo predaje neoštećeno, odnosno ako su
na vozilu prilikom premještanja nastala oštećenja
popis nastalih oštećenja i ranije nastala oštećenja.
Zapisnik potpisuje vlasnik ili korisnik koji preuzima
vozilo i ovlaštena osoba pravne ili fizičke osobe koja
je premjestila vozilo.
Uz Zapisnik o preuzimanju vozila, vlasniku ili
korisniku vozila izdati će se i obavijest o počinjenom
prekršaju s priloženom uplatnicom, potvrda o plaćenom trošku premještanja vozila ili potvrda o plaćenom
trošku za započetu radnju premještanja vozila (ukoliko
je troškove podmirio na mjestu počinjenja prekršaja),
odnosno može mu se izdat obavezni prekršajni nalog
sa izrečenom novčanom kaznom.
Ukoliko prilikom preuzimanja vozila vlasnik ili korisnik nije koncesionaru platio troškove premještanja
vozila, započete radnje premještanja vozila ili blokiranja
vozila, koncesionar će vlasniku ili korisniku vozila uz
zapisnik predati i račun s uplatnicom za uplatu troškova
premještanja vozila ili započete radnje premještanja
vozila ili blokiranja vozila.
Kada premješteno vozilo nije preuzeto u roku od
8 dana od dana kada je premješteno, Koncesionar ili
pravna osoba osnovana za tu svrhu od strane Grada
Varaždina koja je vršila premještanje vozila i kod koje
se vozilo nalazi, dužna je o izvršenom premještanju
obavijestiti vlasnika, odnosno korisnika vozila.
Članak 16.
Napuštena, dotrajala, neregistrirana i tehnički neispravna vozila premještaju se po nalogu prometnog
redara ili komunalnog redara.
Troškove premještanja, troškove oglašavanja,
procjene vrijednosti vozila, čuvanja i zbrinjavanja na
otpadu snosit će posljednji vlasnik vozila prema podacima o registraciji vozila, iz evidencije Ministarstva
unutarnjih poslova.
Članak 17.
Za napuštena vozila koja nisu preuzeta, Koncesionar
ili pravna osoba osnovana za tu svrhu od strane Grada
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Varaždina utvrđuje vrijednost vozila po ovlaštenom
sudskom vještaku.
Kada troškovi premještanja, čuvanja i procijene
postanu veći od procijenjene vrijednosti vozila, a
vlasnik se ne javi ili je nemoguće utvrditi posljednjeg
vlasnika, Koncesionar ili pravna osoba osnovana
za tu svrhu od strane Grada Varaždina su ovlašteni
raspolagati vozilom.
Članak 18.
Cijene premještanja, čuvanja na odlagalištu i
deblokade:
a) premještanje vozila na odlagalište
i čuvanje do 24 sata
400,00 kn
b) započeto premještanje

200,00 kn

c) čuvanje-ležarina vozila po danu

50,00 kn

d) blokiranje i deblokiranje autobusa,
teretnih automobila, radnih
strojeva i priključnih vozila
1.000,00 kn
Članak 19.
Vlasnik ili korisnik vozila kojem je u postupku
rješavanja po prigovoru na Obvezni prekršajni nalog
Prekršajni sud izrekao oslobađajuću presudu za prekršaj nepropisnog zaustavljanja ili parkiranja vozila, a
koje mu je i premješteno ili je premještanje započeto,
koncesionar je dužan istome izvršiti povrat naplaćenih
troškova premještanja ili započetog premještanja.
Grad Varaždin je u tom slučaju dužan koncesionaru
nadoknaditi stvarne troškove utvrđene cjenikom iz
članka 18. ovog Pravilnika.
III. Prijelazne i završne odredbe
Članak 20.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje
važiti Pravilnik o premještanju, blokiranju i deblokiranju
vozila na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik
Grada Varaždina«, broj 4/06).
Članak 21.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 340-09/13-01/121
URBROJ: 2186/01-01-13-7
Varaždin, 28. svibnja 2013.
GRADONAČELNIK
Goran Habuš, v. r.

AKTI UPRAVNIH ODJELA
1.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09,
55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka Gradonačelnika

Grada Varaždina, KLASA: 350-02/10-01/24, URBROJ:
2186/01-01-13-109 od 1. srpnja 2013. godine, nositelj
izrade Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam
Grada Varaždina objavljuje
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JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu ciljane Izmjene i dopune
Urbanističkog plana uređenja
povijesne jezgre grada Varaždina

1. Objavljuje se Javna rasprava o Prijedlogu ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana
uređenja povijesne jezgre grada Varaždina
koji je utvrđen Zaključkom Gradonačelnika Grada
Varaždina, KLASA: 350-02/10-01/24, URBROJ:
2186/01-01-13-109; od 1. srpnja 2013. godine.
2.	Budući da se radi o ciljanim Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja povijesne
jezgre grada Varaždina, Javna rasprava se
provodi za točno određene prostore, kako je
to određeno Odlukom o izradi ciljanih Izmjena
i dopuna Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina (»Službeni vjesnik
Grada Varaždina«, broj: 1/11, 6/12 i 13/12).
3. Javna rasprava će se održati u razdoblju
od 17. srpnja 2013. do 24. srpnja 2013. godine
4. Za vrijeme trajanja Javne rasprave Prijedlog
ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja povijesne jezgre grada Varaždina biti
će izložen na javni uvid u Upravnom odjelu
za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina, Varaždin, Trg slobode 12, svaki dan
osim subote i nedjelje u vremenu od 8 do
15 sati.
5. Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu ciljanih
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
povijesne jezgre grada Varaždina biti će objavljena
i u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, broj
4/13 i na web stranicama Grada Varaždina na
adresi www.varazdin.hr. Na istoj web stranici
nalazit će se i Prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre
grada Varaždina.
6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja
iz Prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada
Varaždina održati će se za sve zainteresirane
i to:
u Gradskoj vijećnici u Varaždinu, Trg kralja
Tomislava 1, u slijedećim terminima:
a) dana 18. srpnja 2013. g. u 11.00 sati za
tijela državne uprave i pravne osobe s
javnim ovlastima
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b) dana 18. srpnja 2013. g. u 17.00 sati za
1. MO »Centar« Varaždin, 2. MO i 4. MO
Varaždin, građane i udruge.
7. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog
ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja povijesne jezgre grada Varaždina mogu
se davati cijelo vrijeme tijekom Javne rasprave
do zaključno 26. srpnja 2013. g.
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, mjesni odbori 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, smatrati će se da
nemaju primjedbe
-		 građani i udruge sudjeluju u Javnoj raspravi
na način da imaju pravo pristupa na javni uvid
u prijedlog Plana, mogu upisati primjedbe i
prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi
uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu,
postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja
o predloženim rješenjima, daju primjedbe
u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju
nositelju izrade plana pisane primjedbe i
prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.
Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom
podnositelja i u roku dostavljeni nositelju izrade
plana – Upravnom odjelu za komunalni sustav
i urbanizam Grada Varaždina, Trg slobode 12/II,
Varaždin – u protivnom se neće uzeti u obzir u
pripremi Izvješća o Javnoj raspravi.
Također, u pripremi Izvješća o Javnoj raspravi
uzet će se u razmatranje samo one primjedbe koje
se odnose na ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog
plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina,
a ostale se neće razmatrati.
KLASA: 350-02/10-01/24
URBROJ: 2186/01-06-13-111
Varaždin, 2. srpnja 2013.
Pročelnik
Vlado Vlašić, dipl. oec., v. r.

»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: Lucija
Cahunek, dipl. politolog. Tehničko uređenje, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja, telefon
(044) 815-138, fax. (044) 815-498, www.glasila.hr. »Službeni vjesnik Grada Varaždina« objavljen je i na
Internetu: www.glasila.hr.

