
POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O  

NACRTU ODLUKE O IMENOVANJU I PROTEZANJU POJEDINIH ULICA U NASELJIMA VARAŽDIN, JALKOVEC I KUĆAN MAROF 

PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

RAZLOZI DONOŠENJA 

AKTA 

Pravni temelj za donošenje je Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN112/2018) u čl. 38 st. 2 propisuje: „Adresom 

katastarske čestice iskazuje se položaj katastarske čestice tako da se iskaže njezina pripadnost rudini, ulici, trgu ili drugom 

geografskom imenu. Podaci o ulicama i trgovima preuzimaju se iz registra prostornih jedinica te iz odluka tijela nadležnih za 

donošenje odluka o ulicama i trgovima.“ 

Razlozi donošenja akta su: potreba imenovanja novoizgrađenih i neimenovanih ulica prema prijedlogu Povjerenstva za imenovanje 

ulica i trgova na području Grada Varaždina i mišljenju Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena Republike Hrvatske 

(KLASA: 014-09/22-01/03, URBROJ: 541-05/2-22-2, od 3. kolovoza 2022.) 

CILJEVI PROVOĐENJA 

SAVJETOVANJA 

 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o imenovanju i protezanju pojedinih 

ulica u naseljima Varaždin, Jalkovec i Kućan Marof, 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 1. rujna do 1. listopada 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 imenovanju i protezanju pojedinih ulica u 

naseljima Varaždin, Jalkovec i Kućan Marof 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, 30. kolovoza 2022. 


