
 

 

 

 

 

 

 

 

     Gradonačelnik 

KLASA:   023-05/15-01/1 

URBROJ:  2186/01-04-10/7-15-8 

Varaždin,   19. veljače 2015..  

 

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama i članka 65. Statuta 

Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 – pročišćeni 

tekst) gradonačelnik Grada Varaždina, na dan 19. veljače 2015. godine, donosi 

 

 

ZAKLJUČAK  

o donošenju Plana normativnih aktivnosti Grada Varaždina  u 2015. godini  

za razdoblje siječanj -lipanj  

 

 

I. 

 Donosi se Plan normativnih aktivnosti Grada Varaždina u 2015. godini za razdoblje 

siječanj - lipanj (u daljnjem tekstu: Plan normativnih aktivnosti).  

 U Planu normativnih aktivnosti istaknuti su akti za koje se prije donošenja planira 

provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. 

Plan normativnih aktivnosti u tabelarnom prikazu sastavni je dio ovog Zaključka i 

predmet je objave. 

   

II. 

Zadužuju se upravni odjeli Grada Varaždina za provođenje savjetovanja sa 

zainteresiranom javnošću sukladno odredbama Zakona i Statuta Grada Varaždina, a na temelju 

Plana normativnih aktivnosti. 

 

III. 

 Zadužuje se Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Varaždina da ovaj 

Zaključak i Plan normativnih aktivnosti objavi na internetskim stranicama Grada Varaždina. 

  

 

IV. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom vjesniku 

Grada Varaždina“. 

 

 

 GRADONAČELNIK 

 

 

  Goran Habuš  
 

 

 

 

 



Dostaviti: 

1. Gradonačelnik, 

2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Varaždina, 

3. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina, 

4. Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina, 

5. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina,  

6. Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju Grada Varaždina, 

7. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Varaždina, 

8. Upravni odjel za poslove gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove Grada Varaždina,  

9. „Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 

10. Arhiva



 

 

PLAN NORMATIVNIH AKTIVNOSTI GRADA VARAŽDINA U 2015. GODINI ZA RAZDOBLJE 

 SIJEČANJ – LIPANJ 2015. 

Redni 

broj Naziv akta Predlagač akta Donositelj akta 
Savjetovanje sa 

zainteresiranom 

javnošću 

1.  
Prijedlog izmjena Proračuna Grada 

Varaždina za 2015. godinu 

Upravni odjel za financije, proračun i 

javnu nabavu Gradsko vijeće 
NE 

 

2.  Prijedlog izmjena Odluke o 

izvršavanju Proračuna za 2015. godinu 

Upravni odjel za financije, proračun i 

javnu nabavu Gradsko vijeće NE 

3.  
Prijedlog plana javne nabave za 2015. 

godinu 
Upravni odjel za financije, proračun i 

javnu nabavu 
Gradonačelnik NE 

4.  
Prijedlog odluke o stipendiranju 

učenika i studenata  
Upravni odjel za društvene djelatnosti Gradsko vijeće 

DA 

(početak lipnja) 

5.  

Prijedlog odluke o kriterijima, 

uvjetima i načinu dodjele sredstava 

programima i projektima udruga u 

kulturi Grada Varaždina 

Upravni odjel za društvene djelatnosti Gradsko vijeće 
DA 

(početak lipnja) 

6.  

Prijedlog odluke o kriterijima, 

mjerilima  i načinu financiranja 

decentraliziranih funkcija osnovnog 

školstva Grada Varaždina za 2015. 

godinu 

Upravni odjel za društvene djelatnosti Gradsko vijeće NE 

7.  

Prijedlog plana rashoda za nabavu 

proizvedene dugotrajne imovine i 

dodatna ulaganja na nefinancijskoj 

imovini osnovnih škola Grada 

Varaždina za 2015. godinu 

Upravni odjel za društvene djelatnosti Gradsko vijeće NE 

8.  

Odluka o kriterijima i načinu 

ocjenjivanja službenika i namještenika 

upravnih tijela Grada Varaždina 

Upravni odjel za poslove 

gradonačelnika 
Gradsko vijeće NE 



9.  

Prijedlog odluke o izboru članova 

vijeća mjesnih odbora na području 

Grada Varaždina 

Upravni odjel za poslove Gradskog 

vijeća, mjesnu samoupravu i opće 

poslove 

Gradsko vijeće NE 

10.  

Prijedlog odluke o dopunama Odluke o 

područjima mjesnih odbora na 

području Grada Varaždina 

Upravni odjel za poslove Gradskog 

vijeća, mjesnu samoupravu i opće 

poslove 

Gradsko vijeće DA 

11.  

Prijedlog izmjene i dopune (revizija) 

Procjene ugroženosti od požara i Plana 

zaštite od požara i tehnoloških 

eksplozija za Grad Varaždin 

Upravni odjel za poslove Gradskog 

vijeća, mjesnu samoupravu i opće 

poslove 

Gradsko vijeće 
DA 

(početak lipnja) 

12.  
Prijedlog odluke o auto taksi prijevozu 

na području Grada Varaždina  

Upravni odjel za komunalni sustav i 

urbanizam 
Gradsko vijeće 

DA 

(20, veljače do 27. 

veljače) 

13.  
Prijedlog izmjena i dopuna Odluka o 

izvršenju Proračuna 

Upravni odjel za komunalni sustav i 

urbanizam 
Gradsko vijeće NE 

14.  
Prijedlog izmjene i dopune Odluke o 

organizaciji i načinu naplate parkiranja   

Upravni odjel za komunalni sustav i 

urbanizam  
Gradsko vijeće DA 

15.  

Prijedlog izmjene i dopune Odluke o 

određivanju javnih parkirališta na 

kojima se obavlja naplata 

Upravni odjel za komunalni sustav i 

urbanizam 
Gradsko vijeće  DA 

16.  

Prijedlog odluke o donošenju II. 

izmjene i dopune UPU-a povijesne 

jezgre Grada Varaždina 

Upravni odjel za komunalni sustav i 

urbanizam 
Gradsko vijeće NE 

17.  

Prijedlog odluke o imenovanju i 

protezanju Ulice bagrema na području 

7. mjesnog odbora „Biškupec“ 

Varaždin 

Upravni odjel za komunalni sustav i 

urbanizam 
Gradsko vijeće  NE 

18.  

Prijedlog odluke o promijeni 

protezanja Ludbreške ulice na 

području 6. mjesnog odbora „Banfica“ 

u Varaždinu  

Upravni odjel za komunalni sustav i 

urbanizam 
Gradsko vijeće  NE 

 


