
POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O NACRTU O GRAĐEVINAMA KOJE SE MOGU 

GRADITI BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE I GLAVNOG PROJEKTA NA JAVNIM POVRŠINAMA PUTEM INTERNETSKOG 

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

RAZLOZI DONOŠENJA 

AKTA 

Ovom odlukom  regulira se postava na javnim površinama: 

1. Kiosk i druga građevina gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m² u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno 

rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu; 

2. Nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 

77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu; 

3. Podzemni spremnik za smještaj tipskih kontejnera za komunalni otpad tlocrtne površine do 15 m² i dubine do 2 m; 

4. Spomeničko ili sakralno obilježje tlocrtne površine do 12 m² i visine do 4 m od razine okolnog tla, a više od 4 m uz izjavu 

ovlaštenog inženjera građevinarstva da spomeničko, odnosno sakralno obilježje ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i 

stabilnosti;  

5. Reklamni pano i informacijski stup oglasne površine do 12 m², a oglasne površine veće od 12 m²  u skladu s tipskim projektom za 

kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu; 

6. Komunalna oprema (kontejner za komunalni otpad, polupodzemni spremnik,  klupa, koš za otpatke, tenda, jednostavni podesti 

otvorenih terasa i sl.),  

a u svrhu održavanja komunalnog reda na području Grada Varaždina koji se odnosi na uređenje i korištenje površine javne namjene i 

zemljišta u vlasništvu jedinica lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe uključujući i njihovo davanje na privremeno 

korištenje te  građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta. Nadalje ovom 

Odlukom regulirana je i način  postave  privremenih građevina na površinama koje nisu javne, a imaju neposredan pristup s javno - 

prometne površine.  

CILJEVI PROVOĐENJA 

SAVJETOVANJA 

 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o građevinama koje se mogu graditi 

bez građevinske dozvole i glavnog projekta na javnim površinama 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 13. svibnja do 13. lipnja 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 Odlukom o građevinama  koje se mogu graditi 

bez građevinske dozvole i glavnog projekta na javnim površinama 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, 13. svibnja 2022. 

 


