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

O UTVRĐIVANJU LOKACIJA ZA KUPANJE I TRAJANJE SEZONE KUPANJA NA GRADSKOM KUPALIŠTU – JEZERU 

MOTIČNJAK U 2022. GODINI PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

RAZLOZI DONOŠENJA 

AKTA 

Sukladno članku 58. stavku 2. Zakona o vodama 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 klasifikaciju te određuje profil vode za kupanje. Grad Varaždin  obavljat će putem ovlaštenog tijela 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.  

Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Odluku o utvrđivanju lokacije za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom 

kupalištu – jezeru Motičnjak u 2021. godini te je vršena analiza 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 2021. 

godini. 

CILJEVI PROVOĐENJA 

SAVJETOVANJA 

 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o utvrđivanju lokacija za kupanje i 

trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu – jezeru Motičnjak u 2022. godini 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 14. ožujka do 13. travnja 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 utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje 

sezone kupanja na gradskom kupalištu – jezeru Motičnjak u 2022. godini 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, 14. ožujka 2022. 

mailto:komunal@varazdin.hr

