
 

 

 

 

 

 

 

 

     Gradonačelnik 

KLASA:   008-02/17-01/27 

URBROJ:  2186/01-04-02/2-17-7 

Varaždin,   29. prosinca 2017.  

 

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 

85/15 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 29. prosinca 2017. 

godine, donosi 

 

 

ZAKLJUČAK  

o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina  u 2018. godini  

 

 

 

I. 

 Donosi se Plan savjetovanja Grada Varaždina u 2018. (u daljnjem tekstu: Plan 

savjetovanja).  

 U Planu savjetovanja istaknuti su akti za koje se prije donošenja planira provođenje 

savjetovanja sa javnošću. 

Plan savjetovanja u tabelarnom prikazu sastavni je dio ovog Zaključka i predmet je 

objave. 

   

II. 

Zadužuju se upravni odjeli Grada Varaždina za provođenje savjetovanja sukladno 

odredbama Zakona i Statuta Grada Varaždina, a na temelju Plana savjetovanja. 

 

III. 

 Zadužuje se Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća da ovaj 

Zaključak i Plan savjetovanja objavi na internetskim stranicama Grada Varaždina. 

  

 

IV. 

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

Grada Varaždina“. 

 

 

 GRADONAČELNIK 

 

 

  dr.sc. Ivan Čehok  
 

 

 

 

 



Dostaviti: 

1. Gradonačelnik, 

2. Upravni odjeli grada (1-10), 

3. „Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 

4. Arhiva



 

 

PLAN SAVJETOVANJA GRADA VARAŽDINA U 2018. GODINI  

Redni 

broj 
Naziv akta Očekivano vrijeme donošenja akta 

Okvirno vrijeme provođenja 

internetskog savjetovanja 

Drugi predviđeni 

načini na koje se 

namjerava provesti 

savjetovanje 

1.  

Odluka o izmjenama i dopunama 

Odluke o stipendiranju učenika i 

studenata koji se školuju na srednjim 

školama i visokim učilištima 

svibanj  travanj NE 

2.  

Odluka o socijalnoj skrbi Grada 

Varaždina rujan  kolovoz NE 

3.  
Proračun Grada Varaždina  

prosinac  studeni NE 

4.  
Odluka o izmjeni odluke o porezima 

Grada Varaždina siječanj  siječanj NE 

5.  
Odluka o proglašenju površine izvan 

lovišta na području Grada Varaždina  
siječanj   siječanj NE 

6.  

Odluka o uvjetima i načinu držanja 

kućnih ljubimaca te načinu postupanja 

s napuštenim ili izgubljenim 

životinjama  

siječanj siječanj NE 

7.  

Odluka o načinu postupanja s divljim 

životinjama pronađenim izvan 

prirodnog staništa 

veljača 2018.  siječanj/veljača NE 

8.  
Program zaštite divljači 

 
veljača siječanj/veljača NE 



9.  

Odluka o načinu pružanja javnih 

usluga prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivnog 

komunalnog otpada na području Grada 

Varaždina 

siječanj prosinac 2017/siječanj 2018. NE 

10.  
Akcijski plan Strategije razvoja Grada 

Varaždina do 2020 
ožujak veljača 

Osnivanje 

Partnerskog vijeća 

11.  

Program potpora poduzetnicima i 

obrtnicima na području Grada 

Varaždina 2018-2020 

svibanj travanj 

Distribucija 

Prijedloga programa 

nadležnim 

institucijama i javna 

rasprava 

12.  

Izmjene i dopune Programa potpora 

poljoprivredi na području Grada 

Varaždina od 2016 do 2020 

srpanj lipanj  

13.  
Prijedlog procjene rizika od velikih 

nesreća za Grad Varaždin 
lipanj  svibanj NE  

14.  
Prijedlog plana djelovanja civilne 

zaštite na području Grada Varaždina 
prosinac  studeni NE 

15.  

Prijedlog godišnje analiza stanja 

sustava civilne zaštite za 2017. godinu 

na području Grada Varaždina 

prosinac  studeni NE 

16.  

Prijedlog godišnjeg plan razvoja 

sustava civilne zaštite za 2018. godinu 

s financijskih učincima za trogodišnje 

razdoblje 

prosinac  studeni NE 

17.  
Godišnji provedbeni plan unapređenja 

zaštite od požara za 2018. godinu 
travanj  ožujak  NE 



18.  
Prijedlog procjene rizika od velikih 

nesreća za Grad Varaždin 
lipanj  svibanj NE 

19.  Statut Grada Varaždina veljača siječanj/veljača NE 

20.  Poslovnik o radu Gradskog vijeća ožujak veljača/ožujak NE 

 


