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Grad Varaždin će raspisati javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju 2.090 dionica Grada Varaždina
u trgovačkom društvu VARAŽDINSKE VIJESTI d.d.,
pojedinačne nominalne vrijednosti 300,00 kuna po
dionici, ukupne nominalne vrijednosti 627.000,00 kuna,
što predstavlja 21,60% temeljnog kapitala Društva.
Članak 2.
Dionice iz članka 1. ove Odluke prodat će jednoj ili
više zainteresiranih osoba, u paketu ili pojedinačno, po
cijeni i uvjetima koji će se utvrditi po završetku javnog
poziva za iskazivanje interesa i utvrđivanja postojanja
osoba zainteresiranih za kupnju dionica VARAŽDINSKE VIJESTI d.d. kojih je imatelj Grad Varaždin te po
provođenju procjene vrijednosti predmetnih dionica od
strane za to ovlaštene osobe.
Članak 3.
Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju
dionica VARAŽDINSKIH VIJESTI d.d. upućuje se
svim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama te
se mora objaviti u najmanje jednim visokotiražnim
domaćim dnevnim novinama i na web stranicama
Grada Varaždina.
Članak 4.
Istodobno s raspisivanjem javnog poziva za iskazivanje interesa za kupnju dionica VARAŽDINSKIH
VIJESTI d.d., inicirat će se postupak procjene vrijednosti predmetnih dionica po za to ovlaštenoj osobi.
Ovlaštenom osobom iz stavka 1. ovog članka smatra
se svaka ona osoba koja ima odobrenje za obavljanje
poslova savjetovanja o strukturi kapitala, poslovnim
strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanja i
usluga vezanih uz spajanja i stjecanja udjela u društvima, sukladno propisima koji uređuju tržište kapitala.
Članak 5.
Odluku o početnoj cijeni i modelu prodaje dionica
trgovačkog društva VARAŽDINSKE VIJESTI d.d.,
Gradsko vijeće Grada Varaždina donijet će nakon što
se provede postupak utvrđivanja interesa za kupnju
dionica i izvrši procjena vrijednosti predmetnih dionica.
Članak 6.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Varaždina za
provedbu svih pravnih radnji potrebnih za provedbu
ove Odluke.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 024-01/15-01/28
URBROJ: 2186/01-02-00-15-3
Varaždin, 19. lipnja 2015.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v.r.
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41.
U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10) i članka 45. Statuta Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj
5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 - pročišćeni tekst), Gradsko
vijeće Grada Varaždina na 15. sjednici održanoj dana
19. lipnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Plana zaštite
od požara Grada Varaždina 2015.
(revizija Plana zaštite od požara
Grada Varaždina iz 2009. godine)
I.
Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvaća Plan zaštite od požara Grada Varaždina 2015. Plan zaštite od
požara Grada Varaždina 2015. izradila je tvrtka Vizor
d.o.o., Koprivnička 1, Varaždin (broj: PZP-4369/14).
II.
Plan zaštite od požara Grada Varaždina sastavni
je dio ovog Zaključka, ali nije predmet objave.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 406-01/14-06/1
URBROJ: 2186/01-02-00-15-71
Varaždin, 19. lipnja 2015.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v.r.

42.
U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10) i članka 45. Statuta Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj
5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 - pročišćeni tekst), Gradsko
vijeće Grada Varaždina na 15. sjednici održanoj dana
19. lipnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Procjene ugroženosti
od požara Grada Varaždina 2015.
(revizija I.)
I.
Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvaća Procjenu
ugroženosti od požara Grada Varaždina 2015. godine.
Procjenu ugroženosti od požara izradila je tvrtka Vizor
d.o.o., Koprivnička 1, Varaždin, (broj PUP-4369/14).
II.
Procjena ugroženosti od požara Grada Varaždina
sastavni je dio ovog Zaključka, ali nije predmet objave.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

Broj 4/2015.
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KLASA: 406-01/14-06/1
URBROJ: 2186/01-02-00-15-72
Varaždin, 19. lipnja 2015.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v.r.

43.
Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12,
2/13 i 4/14 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada
Varaždina, na 15. sjednici održanoj dana 19. lipnja
2015. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju predsjednika
Upravnog vijeća Javne ustanove
Gradski stanovi Varaždin
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I.
Prof.dr.sc. ROBERT PODOLNJAK razrješuje se
dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove
Gradski stanovi Varaždin, temeljem podnijete ostavke.
II.
ZLATAN AVAR imenuje se za predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove Gradski stanovi Varaždin.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 119-02/15-01/1
URBROJ: 2186/01-02-00-15-9
Varaždin, 19. lipnja 2015.
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v.r.

AKTI GRADONAČELNIKA
5.
Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12,
2/13 i 4/14 - pročišćeni tekst) 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 i 6/14),
gradonačelnik Grada Varaždina, na dan 24. travnja
2015. godine, donosi

r.b.
36.

površina
m2

lokacija
Kapucinski trg, zapadno
od paviljona

94,08 + 28,98

Sastavni dio ovog Zaključka je i grafički prilog –situacija postave terase, pod rednim brojem 36., a koji
nije predmet objave.
Detaljni uvjeti za postavu terase pod rednim brojem
36. i potrebne suglasnosti nadležnih tijela propisat će
se u rješenju o postavi terase.
II.

ZAKLJUČAK
o izmjeni i dopuni Zaključka o popisu lokacija
za postavu terasa u povijesnoj jezgri grada
Varaždina
I.
Zaključak o dopuni Zaključka o popisu lokacija za
postavu terasa u povijesnoj jezgri grada Varaždina
KLASA: 350-07/12-01/3, URBROJ: 2186/01-01-0014-9 od 17. srpnja 2014. godine, glava I., stavak 2.,
točka 36., mijenja se i dopunjuje na slijedeći način:
broj
stolova

20 stolova + 4 staja- 7 tendi 3.00 x 4.20 m (s jarbolima)
čice + 8 stolova
+ 2 suncobrana 3,20 x 3,50 m
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
KLASA: 350-07/12-01/3
URBROJ: 2186/01-01-00-15-11
Varaždin, 24. travnja 2015.
Gradonačelnik
Goran Habuš, v.r.

O navedenoj terasi raspravljalo je Stručno povjerenstvo za terase u povijesnoj jezgri grada Varaždina
dana 1. travnja 2015. godine te je dalo prethodnu
suglasnost.
III.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuju se Upravni
odjel za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina
i Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Grada Varaždina.

način uređenja

6.
Na temelju članka 151. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13 i 152/14),
članka 15. stavka 5. Statuta Doma za žrtve obiteljskog
nasilja »Utočište Sveti Nikola« (Broj: 29/2014-i od 9.
lipnja 2014. godine) i članka 63. stavka 1. točke 29.

