
                    POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O NACRTU 

                        Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Varaždina 

PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

RAZLOZI 

DONOŠENJA AKTA 

 

Obzirom na iskazan interes i inicijativu udruge Varaždinski biciklisti koja je prisutna u javnosti već dugi niz godina, 

definira se zona u kojoj je zabranjena vožnja biciklom, točnije na prostoru Trga kralja Tomislava (Korzo), dok se ostatkom 

pješake zone Grada Varaždina dozvoljava vožnja biciklom. Isto tako ograničava se brzina kretanja biciklista u pješačkoj 

zoni kako bi se zaštitili ostali sudionici u prometu, ali je istovremeno ostavljena mogućnost da biciklisti imaju pristup svim 

gradskim odredištima. Na Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Odluke o uređenju prometa na području Grada Varaždina 

zatražena je prethodna suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske sukladno Zakonu o sigurnosti 

prometa na cestama. 

CILJEVI 

PROVOĐENJA 

SAVJETOVANJA 

 

 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Varaždina, a radi dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga i 

eventualno prihvaćanja zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja.  

  

ROK ZA PODNOŠENJE 

MIŠLJENJA, 

PRIMJEDBI I 

PRIJEDLOGA 

 

 

od 19. rujna do 19. listopada  2019. godine 

ADRESA I NAČIN 

PODNOŠENJA 

MIŠLJENJA, 

PRIMJEDBI I 

PRIJEDLOGA 

 

Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: GRAD VARAŽDIN, Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i 

zaštitu okoliša, Trg slobode 12, 42000 Varaždin s naznakom Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Varaždina ili na e-mail adresu: 

komunal@varazdin.hr  

 

Sukladno odredbama članka 73. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/14 i 6/14) izrađivač 

nacrta akta, nakon provedenog postupka javne rasprave sastavlja izvješće  u kojem su sadržane prihvaćene ili neprihvaćene primjedbe i prijedlozi iz 

rasprave te ga objavljuje na službenoj Internet stranici Grada.  

 


