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AKTI GRADONAČELNIKA
58.
Na temelju članka 42. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 87. Statuta
Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst),
gradonačelnik Grada Varaždina dana 28. listopada
2021. godine, donosi
ODLUKU
o obustavi od primjene općeg akta
Gradskog vijeća Grada Varaždina
Članak 1.
Obustavlja se od primjene Program upravljanja
imovinom za 2021. god. s projekcijom za 2022.-2023.
god. objavljen u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, broj 9/21, koji je na 5. sjednici održanoj dana
20. listopada 2021. godine, usvojilo Gradsko vijeće

Grada Varaždina, iz razloga što nije usklađen s Proračunom Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije
za 2022. i 2023. godinu (»Službeni vjesnik Grada
Varaždina«, broj 12/20, 3/21, 6/21 i 9/21).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Obrazloženje
Gradsko vijeće Grada Varaždina je na sjednici
održanoj 20. listopada 2021. godine donijelo Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2021.
godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 9/21). Na istoj
sjednici donijet je i Program upravljanja imovinom za
2021. god. s projekcijom za 2022.-2023. god. kojim
Programom je detaljnije trebalo razraditi pojedine
aktivnosti i projekte unutar programa 44 Upravljanje
imovinom.
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Uvidom u usvojeni Program utvrđeno je da isti nije
usuglašen s Proračunom Grada Varaždina za 2021.
godinu odnosno da rashodi za projekte grupirane u
program nisu usuglašeni s proračunskim rashodima.
Evidentno je da se, a što je utvrđeno uvidom u Program upravljanja imovinom i poticanja gospodarstva,
turizma i energetske učinkovitosti za 2021. godinu s
projekcijama za 2022. i 2023. godinu (»Službeni vjesnik
Grada Varaždina«, broj 12/20) iz kojeg Programa je
izdvojen Program upravljanja imovinom za 2021. god.
s projekcijom za 2022.-2023. god. slijedom reorganizacije i preustrojstva upravnih tijela Grada Varaždina, u
konkretnom slučaju radi o tehničkoj omašci, odnosno
da je u materijale za sjednicu Gradskog vijeća uvršten
neažurirani Program. No s obzirom da programi i drugi
akti jedinice lokalne samouprave kojima se utvrđuju
sredstva za provedbu tih akata trebaju biti usuglašeni
s Proračunom, nužno je uskladiti Program upravljanja
imovinom za 2021. god. s projekcijom za 2022.-2023.
god. s Proračunom Grada Varaždina za 2021. godinu
i projekcijama za 2022. i 2023. godinu.
Slijedom navedenog, a u vezi s člankom 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
koji propisuje ovlast gradonačelnika da obustavi od
primjene opći akt predstavničkog tijela ako ocijeni da
je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, riješeno
je kao u članku 1. ove Odluke.
KLASA: 400-02/21-01/3
URBROJ: 2186/01-13-21-46
Varaždin, 28. listopada 2021.
Gradonačelnik
dr. sc. Neven Bosilj, v.r.

59.
Sukladno članku 259. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 111/93, 34/99,
121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11,
111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i Statuta Varaždinskih
vijesti d.d., gradonačelnik Grada Varaždina dana
30. lipnja 2021. godine, donosi
ODLUKU

KLASA: 024-01/21-01/14
URBROJ: 2186/01-01/5-21-3
Varaždin, 30. lipnja 2021.
Gradonačelnik
dr. sc. Neven Bosilj, v.r.

60.
Sukladno članku 256. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 111/93, 34/99,
121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11,
111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članku 10. stavak 2.
Statuta Varaždinskih vijesti d.d., gradonačelnik Grada
Varaždina dana 30. lipnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju jednog člana
Nadzornog odbora trgovačkog društva
VARAŽDINSKE VIJESTI d.d.
I. Donosi se odluka o izboru jednog (1) člana
Nadzornog odbora trgovačkog društva VARAŽDINSKE VIJESTI d.d. te se na mjesto člana
Nadzornog odbora bira:
1.		 Karmen Gumbas iz Varaždina.
II. Izabranom članu Nadzornog odbora mandat
počinje u trenutku donošenja ove Odluke i traje
četiri godine.
III. Zadužuju se Uprava i predsjednik Nadzornog
odbora da sukladno čl. 262. Zakona o trgovačkim
društvima, poduzmu sve potrebne radnje radi
upisa ove promjene u sudski registar.
IV. Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku
Grada Varaždina«.
KLASA: 024-01/21-01/14
URBROJ: 2186/01-01/5-21-3
Varaždin, 30. lipnja 2021.

o opozivu jednog člana
Nadzornog odbora trgovačkog društva
VARAŽDINSKE VIJESTI d.d.
I. S mjesta člana Nadzornog odbora trgovačkog
društva VARAŽDINSKE VIJESTI d.d. opoziva
se dosadašnja članica:
1.		 Lidija Benjak Gotić iz Ljubešćice.
II. Opozvanom članu članstvo u Nadzornom odboru trgovačkog društva Varaždinske vijesti d.d.
prestaje danom donošenja ove Odluke.
III. Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku
Grada Varaždina«.

Broj 10/2021.

Gradonačelnik
dr. sc. Neven Bosilj, v.r.

61.
Na temelju članaka 69. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20,
2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada
Varaždina, dana 27. listopada 2021. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za pregovaranje
o Kolektivnom ugovoru za zaposlenike
u Gradskom muzeju Varaždin

Broj 10/2021.
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U Povjerenstvo za pregovaranje o Kolektivnom
ugovoru za zaposlenike u Gradskom muzeju Varaždin
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:
1. Miroslav Marković, zamjenik gradonačelnika
Grada Varaždina,
2. Vesna Haluga, privremena pročelnica Upravnog
odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog
vijeća Grada Varaždina,
3. Danijela Vusić, privremena pročelnica Upravnog
odjela za društvene djelatnosti Grada Varaždina,
4. Ivan Mesek, ravnatelj Gradskog muzeja Varaždin,
5. Mirjana Jarmić, zaposlenica Upravnog odjela
za društvene djelatnosti Grada Varaždina.

I.
U Povjerenstvo za pregovaranje o Kolektivnom
ugovoru za zaposlenike u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)
imenuju se:
1. Miroslav Marković, zamjenik gradonačelnika
Grada Varaždina,
2. Vesna Haluga, privremena pročelnica Upravnog
odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog
vijeća Grada Varaždina,
3. Danijela Vusić, privremena pročelnica Upravnog
odjela za društvene djelatnosti Grada Varaždina,
4. Jasna Jakovljević, intendantica Hrvatskog
narodnog kazališta u Varaždinu,
5. Mirjana Jarmić, zaposlenica Upravnog odjela
za društvene djelatnosti Grada Varaždina.

II.
Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja pregovarat
će s predstavnicima Hrvatskog sindikata djelatnika u
kulturi o prijedlogu izmjena i dopuna važećeg Kolektivnog ugovora za zaposlenike u Gradskom muzeju
Varaždin, kao i o sklapanju novog Kolektivnog ugovora
za zaposlenike u Gradskom muzeju Varaždin po isteku
važenja postojećeg Kolektivnog ugovora za zaposlenike
u Gradskom muzeju Varaždin.
O rezultatima pregovora Povjerenstvo će redovito
izvještavati gradonačelnika Grada Varaždina.
III.
Donošenjem ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Povjerenstva za pregovaranje
o Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u Gradskom
muzeju Varaždin (KLASA: 610-01/18-02/17, URBROJ:
2186/01-09/7-18-4) od 21. rujna 2018. godine.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 610-01/19-02/10
URBROJ: 2186/01-16-21-31
Varaždin, 27. listopada 2021.
Gradonačelnik
dr. sc. Neven Bosilj, v.r.
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II.
Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja pregovarat
će s predstavnicima Hrvatskog sindikata djelatnika u
kulturi o prijedlogu izmjena i dopuna važećeg Kolektivnog ugovora za zaposlenike u Hrvatskom narodnom
kazalištu u Varaždinu, kao i o sklapanju novog Kolektivnog ugovora za zaposlenike u Hrvatskom narodnom
kazalištu u Varaždinu po isteku važenja postojećeg
Kolektivnog ugovora za zaposlenike u Hrvatskom
narodnom kazalištu u Varaždinu.
O rezultatima pregovora Povjerenstvo će redovito
izvještavati gradonačelnika Grada Varaždina.
III.
Donošenjem ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje
o imenovanju Povjerenstva za pregovaranje o Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u Hrvatskom narodnom
kazalištu u Varaždinu (KLASA: 610-01/18-02/17, URBROJ: 2186/01-09/7-18-3) od 21. rujna 2018. godine.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 610-01/19-02/10
URBROJ: 2186/01-16-21-30
Varaždin, 27. listopada 2021.
Gradonačelnik
dr. sc. Neven Bosilj, v.r.

62.
Na temelju članaka 69. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20,
2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada
Varaždina, dana 27. listopada 2021. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za pregovaranje
o Kolektivnom ugovoru za zaposlenike
u Hrvatskom narodnom kazalištu
u Varaždinu

63.
Na temelju članka 69. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20,
2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada
Varaždina, na dan 30. rujna 2021. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju Povjerenstva
za osobe s invaliditetom Grada Varaždina
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I.

Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada
Varaždina (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) je savjetodavno i stručno tijelo gradonačelnika s ciljem bolje
suradnje lokalne samouprave i organizacija civilnog
društva. Njegova je zadaća da daje prijedloge, mišljenja i stručna obrazloženja iz područja položaja,
zaštite i rehabilitacije osoba s invaliditetom i njegovih
obitelji te da provodi aktivnosti usmjerene na njihovu
dobrobit.
Djelokrug rada i zadaće Povjerenstva su:
-

promicanje prava osoba s invaliditetom na
ravnopravnost,

-

provođenje aktivnosti usmjerenih na dobrobit
osoba s invaliditetom,

-

praćenje provedbe postojećih zakonskih propisa
koji se odnose na dobrobit osoba s invaliditetom,

-

davanje mišljenja o nacrtima zakona, drugim
propisima, pravilnicima i slično,

-

praćenje provedbe Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom i
predlaganje načina izvršavanja mjera i aktivnosti,

-

prikupljanje podataka i proučavanje iskustava
drugih zemalja u ostvarivanju prava osoba s
invaliditetom,

-

surađivanje s udrugama te rad na jačanju civilnog
društva i izvaninstitucionalne skrbi za osobe s
invaliditetom i

-

djelovanje u cilju senzibilizacije javnosti po
pitanju problematike osoba s invaliditetom.
II.

U Povjerenstvo se imenuju:
a) za predsjednicu:
1.		 Danijela Vusić, privremena pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti
b) za članove:
2.		 Marijana Cindrić, viša savjetnica u Upravnom
odjelu za gradnju i komunalno gospodarstvo,
3.		 Ivan Vujec, predsjednik Društva distrofičara,
invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih
tjelesnih invalidnosti Grada Varaždina,

Broj 10/2021.

4.		 Davor Janjušević, predsjednik Udruge
slijepih Varaždinske županije,
5.		 Jelena Čondor, predstavnica Udruge gluhoslijepih osoba Varaždinske županije,
6.		 Vladimir Detoni, predsjednik Udruge invalida
rada,
7.		 Irena Vrdoljak, predsjednica Društva multiple
skleroze Varaždinske županije,
8.		 Ivan Pajić, predstavnik Udruge gluhih i
nagluhih Grada Varaždina,
9.		 Mladen Kaselj, predstavnik Udruge HVIDR-a
Varaždin,
10. Marin Vučić, ravnatelj Centra Tomislav
Špoljar,
11. Albin Vrbanić, tajnik udruge Sunce,
12. Danka Marić Paravinja, predstavnica Centra
za socijalnu skrb Varaždin,
13. Senka Horvat, predstavnica HZZ - Područni
ured Varaždin.
III.
Donošenjem ovog Rješenja stavlja se izvan snage
Rješenje gradonačelnika, KLASA: 550-01/18-03/12;
URBROJ: 2186/01-10/2-18-1 od 17. svibnja 2018.
godine.
IV.
Stručne i administrativne poslove za potrebe
Povjerenstva obavljat će Upravni odjel za društvene
djelatnosti Grada Varaždina.
V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 550-01/21-03/29
URBROJ: 2186/01-16-21-2
Varaždin, 30. rujna 2021.
Gradonačelnik
dr. sc. Neven Bosilj, v.r.

»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, službeno glasilo Grada Varaždina. Izdavač Grad Varaždin.
Uredništvo, Trg Kralja Tomislava broj 1. Telefon (042) 402-536. Glavni i odgovorni urednik: Zvjezdana
Horvat, dipl. iur. Tehničko uređenje, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja, telefon (044) 815-138
i (044) 815-498, www.glasila.hr. »Službeni vjesnik Grada Varaždina« objavljen je i na Internetu:
www.glasila.hr.

