
POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O NACRTU ODLUKE 

O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA ŠPORTSKIH GRAĐEVINA U 

VLASNIŠTVU GRADA VARAŽDINA PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU 

RAZLOZI DONOŠENJA 

AKTA 

Sportski objekti u društvenom vlasništvu u vlasništvo Grada Varaždina preuzeti su na temelju  

Zakona o sportu ( „Narodne novine“, broj 77/95) na sjednici Gradskog vijeća Grada Varaždina 

održanoj 3 siječnja 1996. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 1/96). Sukladno 

Zakonu, Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je i Odluku u načinu upravljanja i korištenja 

sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 

2/12, 6/15, 7/16 i 9/17). 

 

Svrha donošenje akta je uvrštenje Sportsko rekreacijskog centra „Mirko Relac“ Poljana 

Biškupečka u popis sportskih građevina u vlasništvo Grada Varaždina te sukladno Zakonu o 

sportu koji definira da se sportskim građevinama smatraju uređene i opremljene površine i 

građevine u kojima se provode sportske djelatnosti i odredbama iz Odluka o načinu upravljanja i 

korištenja sportskih građevina u vlasništvo Grada Varaždina urediti upravljanje i korištenje te 

utvrditi upravitelja za navedenu sportsku građevinu.    

CILJEVI PROVOĐENJA 

SAVJETOVANJA 

Upoznavanje javnosti i svih zainteresiranih subjekata, građanstva te pravih i fizičkih osoba s 

nacrtom Odluke o izmjenama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u 

vlasništvu 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 30. srpnja do 29. kolovoza 2021. godine 

ADRESA I NAČIN 

PODNOŠENJA 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI 

I PRIJEDLOGA 

Grad Varaždin, Upravni odjel za sport i zdravstvenu zaštitu Grada Varaždina, Petra Preradovića 

10, 42000 Varaždin, s naznakom za: Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke o 

izmjenama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu grada 

Varaždina ili na e-mail adresu:  drazen.cesar@varazdin.hr   
Sukladno odredbama članka 73. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/14) izrađivač nacrta 

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

ga objavljuje na službenoj Internet stranici Grada.  
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