
POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O 

NACRTU ODLUKE O UVJETIMA ZA POSTAVLJANJE TERASA NA JAVNIM  POVRŠINAMA U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA VARAŽDINA 

PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

RAZLOZI DONOŠENJA 

AKTA 

Ovom Odlukom  reguliraju se uvjeti postava terasa u povijesnoj jezgri za pružanje ugostiteljskih usluga u cilju razvijanja turizma. S 

obzirom na to da se iste nalaze u povijesnoj jezgri potrebno je uzeti u obzir i utjecaj postave istih na vizure na zaštićena kulturna 

dobra kulturno-povijesne cjeline povijesne jezgre. Potrebe ugostitelja za postavom staklenih ograda na terasama u zimskom periodu i 

grijanja istih pojavile su se radi zadovoljavanja potrebe sve većeg broja građana koji želi uživati na terasama i u zimskim mjesecima.  

 

Također radi obogaćivanja ugostiteljske ponude  predlaže se  manja izmjena u vezi točionika. Stoga se ovom Odlukom utvrđuju uvjeti 

za postavljanje terasa na javnim površinama na području povijesne jezgre grada Varaždina te smatramo da nastavkom dobre suradnje 

s Konzervatorskim odjelom možemo naći ravnotežu između očuvanja vrijednosti kulturno-povijesnih ambijenata i potrebe za 

ugostiteljskim uslugama.  

 

Rok savjetovanja u trajanju od 20 dana predlaže se radi donošenja i stupanja na snagu ove Odluke prije 1. 4. 2022. godine, a s kojim 

datumom počinje novi ciklus dozvole postava terasa u povijesnoj jezgri Grada Varaždina. U cilju omogućavanja zainteresiranoj 

javnosti da dostave mišljenje, primjedbe i prijedloge o Nacrtu ove odluke, savjetovanje se produljuje do 14. ožujka 2022. 

godine. 

CILJEVI PROVOĐENJA 

SAVJETOVANJA 

 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o uvjetima za postavljanje terasa na 

javnim površinama u povijesnoj jezgri grada Varaždina te dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanje 

zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja. 

  

ROK ZA PODNOŠENJE 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI 

I PRIJEDLOGA 

 

od 15. veljače do 7. ožujka 2022. godine 

 

Savjetovanje se produljuje do 14. ožujka 2022. godine 

 

ADRESA I NAČIN 

PODNOŠENJA 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI 

I PRIJEDLOGA 

Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: GRAD VARAŽDIN, Upravni odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 

12/II, 42000 Varaždin s naznakom Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt odluke o uvjetima za postavljanje terasa na javnim 

površinama u povijesnoj jezgri grada Varaždina a 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,  6/14 i 4/21- pročišćeni tekst) 

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.  

 

Varaždin, 15. veljače 2022. 

mailto:komunal@varazdin.hr

