
   

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 351-01/21-01/3 

URBROJ: 2186/01-06/3-21-2 

Varaždin, 21. travnja 2021. godine      NACRT 

 

 

 Na temelju članka 58. stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 66/19), 

članka 4. stavka 1. Uredbe o kakvoći voda za kupanje („Narodne novine“ broj 51/14) i članka 

45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20 i 2/21) 

Gradsko vijeće Grada Varaždina, na ___ sjednici održanoj dana ___________ 2021. godine 

donosi  

 

 

ODLUKU  

O UTVRĐIVANJU LOKACIJA ZA KUPANJE I TRAJANJE SEZONE KUPANJA NA 

GRADSKOM KUPALIŠTU – JEZERU MOTIČNJAK U 2021. GODINI 

 

Članak 1. 

 

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se da je lokacija za kupanje (kupalište na području Grada 

Varaždina) jezero Motičnjak. 

(2) Jezero Motičnjak sastavni je dio kompleksa Sportsko-rekreativnog centra Aquacity 

Varaždin, a koji se sastoji od kupališta, igrališta za rukomet, 2 igrališta za košarku, 2 

igrališta za odbojku na pijesku, boćališta i dječjeg igrališta, šetnice, poslovne zgrade 

(restoran), 6 igrališta za tenis i prometne površine te se više od dva desetljeća koristi kao 

kupalište.  

(3) Kupalište se sastoji od travnatog i vodenog dijela koji je na kartografskom prikazu 

označen crvenom bojom te obuhvaća obalu dužine 250 m i širinu vodenog dijela 120 m, 

središnju obalu jezera dužine 300 m i 60 m širine te zapadni dio obale dužine 270 m i 60 

m širine. 

 

Članak 2. 

 

Sezona kupanja na jezeru Motičnjak započinje 15. lipnja  i završava 15. rujna 2021. godine. 

 

Članak 3. 

 

Kartografski prikaz plaže, ispitni izvještaji vode, odnosno prikaz ocjene o kakvoći površinskih 

voda za kupanje prethodne godine sastavni su dijelovi ove Odluke i nisu predmet objave. 

 

  



   

Članak 4. 

 

Za vrijeme trajanja sezone kupanja Grad Varaždin će organizirati redovno ispitivanje kakvoće 

vode na jezeru Motičnjak. 

 

Članak 5. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana njezine objave u „Službenom vjesniku Grada 

Varaždina“. 

 

 

PREDSJEDNIK  

GRADSKOG VIJEĆA 

  



   

O b r a z l o ž e n j e  

uz Nacrt odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja 

na gradskom kupalištu – jezeru Motičnjak u 2021. godini 

 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 

 

Pravna osnova za donošenje ove Odluke sadržana je u članku 58. stavku 2. Zakona o vodama 

(„Narodne novine“ br. 66/19) prema kojem predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 

donosi odluku kojom se utvrđuju lokacije za kupanje (kupališta) i trajanje sezone za kupanje 

na površinskim vodama, prikazuje ocjena o kakvoći površinskih voda za kupanje i obavlja 

klasifikacija te određuje profil vode za kupanje. Člankom 45. Statuta Grada Varaždina 

("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 3/18, 2/20 i 2/21) propisuje se djelokrug Gradskog 

vijeća.  

 

II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI I 

SVRHA KOJA SE ŽELI POSTIĆI DONOŠENJEM ODLUKE  

  

Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o vodama Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo 

je Odluku o utvrđivanju lokacije za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu – 

jezeru Motičnjak u 2020. godini.  

 

Grad Varaždin tijekom 2020. godine obavljao je analizu vode za kupanje – Laguna A i 

Laguna B te se ista s obzirom na ispitivane mikrobiološke parametre uzorka smatra izvrsnom 

sukladno Izvješću o provedenom monitoringu vode za kupanje u 2020. godini. 

 

Sukladno Zakonu o vodama koji člankom 58. stavkom 2. daje ovlast predstavničkom tijelu 

jedinice lokalne samouprave da svojom Odlukom utvrdi: lokacije za kupanje (kupališta) i 

trajanje sezone za kupanje na površinskim vodama, prikaže ocjenu o kakvoći površinskih 

voda za kupanje i obavlja klasifikacija te određuje profil vode za kupanje, obavljat će se 

monitoring mikrobiološke kakvoće u površinskim vodama za kupanje na mjestima određenim 

za kupanje ovom Odlukom, a u cilju očuvanja i zaštite okoliša i ljudskog zdravlja.  

 

III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ODLUKE TE NAČIN 

KAKO ĆE SE OSIGURATI   

 

Za provođenje ove Odluke osigurana su sredstva u Proračunu Grada Varaždina za 2021. 

godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu u iznosu od 10.000,00 kuna na poziciji: Razdjel 

24, Glava 1, Program 34 – Program zaštite okoliša, Projekt 340016-03 – Nadzor kvalitete 

zraka, vode i tla – Ispitivanje kakvoće vode, konto 3236 – redovna i vanredna ispitivanja. 

IV. OBRAZLOŽENJE ODREDBI PRIJEDLOGA ODLUKE 

 

Uz članak 1. 

Ovim člankom se utvrđuje da je lokacija za kupanje (kupalište na području Grada Varaždina) 

jezero Motičnjak kao i da je jezero Motičnjak sastavni dio kompleksa Sportsko-rekreativnog 

centra Aquacity Varaždin, a koji se sastoji od kupališta, igrališta za rukomet, 2 igrališta za 

košarku, 2 igrališta za odbojku na pijesku, boćališta, i dječjeg igrališta, šetnice, poslovne 



   

zgrade (restoran), 6 igrališta za tenis i prometne površine te se više od dva desetljeća koristi 

kao kupalište.  

 

Kupalište se sastoji od travnatog i vodenog dijela, koji je na kartografskom prikazu označen 

crvenom bojom te obuhvaća obalu dužine 250 m i širinu vodenog dijela 120 m, središnju 

obalu jezera dužine 300 m i 60 m širine te zapadni dio obale dužine 270 m i 60 m širine. 

 

Uz članak 2. 

Određuje se vrijeme sezone kupanja  na jezeru Motičnjak. 

 

Uz članak 3. 

Kartografski prikaz plaže i prikaz ocjene o kakvoći površinskih voda za kupanje prethodne 

godine sastavni su dijelovi ove Odluke koji se ne objavljuju. 

 

Uz članak 4. 

Ovim člankom se određuje da će za vrijeme trajanja sezone kupanja Grad Varaždin 

organizirati redovno ispitivanje kakvoće vode na jezeru Motičnjak. 

 

Uz članak 5. 

Ovim člankom reguliran je način stupanja na snagu ove Odluke.  

 

GRADONAČELNIK 

 


