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

ODBORA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

RAZLOZI DONOŠENJA 

AKTA 

Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 20. studenog 2001. godine donijelo je Odluku o područjima mjesnih odbora na 

području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/01), a izmjene i dopune navedene Odluke donijelo je 2007., 

2011. i 2015. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/07, 4/11, 2/15 i 8/15 – pročišćeni tekst). 

 

Budući da je nakon toga došlo do imenovanja većeg broja novih ulica te do promjene protezanja odnosno imena nekih postojećih 

ulica, trgova i javnih zelenih površina, potrebno ih je uvrstiti u područje pojedinog mjesnog odbora.  

 

Također, podnošenjem inicijative gradonačelnika Grada Varaždina za izdvajanjem dijela područja 4. mjesnog odbora Varaždin i 

osnivanju novog 8. mjesnog odbora Varaždin, Gradskom vijeću Grada Varaždina predložena je ova Odluka. 

CILJEVI PROVOĐENJA 

SAVJETOVANJA 

 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o područjima mjesnih odbora na 

području Grada Varaždin i osnivanjem novog osmog mjesnog odbora 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. listopada do 14. studenog 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 područjima mjesnih odbora na području 

Grada Varaždin 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. listopada 2022. 


