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

KRITERIJIMA ZA IMENOVANJE ULICA, TRGOVA I NASELJA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA PUTEM INTERNETSKOG 

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

RAZLOZI DONOŠENJA 

AKTA 

Pravni temelj za donošenje je članka 7. Zakona o naseljima („Narodne novine“ broj: 39/2022) koji govori da se ime naselja, ulice i 

trga određuje odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave po prethodno pribavljenom mišljenju vijeća mjesnog 

odbora odnosno drugog oblika mjesne samouprave koji se nalazi na području na kojem se određuje ili mijenja ime naselja, ulice i trga 
dok  članak 45. Statuta Grada Varaždina  (''Službeni vjesnik Grada Varaždina'' broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), 

ovlašćuje upravo Gradsko vijeće Grada Varaždina da  donese predmetnu Odluku. 

Do donošenja Zakona o naseljima ove godine na snazi je bio Zakon još iz 1988. godine koje prema suvremenim potrebama 

imenovanja ulica i trgova bio zastario i neadekvatan za sređivanje adresnog sustava jedince lokalne samouprave. Stupanjem na snagu  
novog Zakona o naseljima stvorili su se uvjeti za donošenje Odluke o davanju imena ulicama, trgovima i naseljima na području Grada 

Varaždina. Svrha ove  Odluke je urediti postupak, način i kriteriji za određivanje imena naselja, ulica i trgova kao i utvrđivanje i 

označavanje područja naselja, ulica,  trgova te označavanje zgrada kućnim brojevima. 

CILJEVI PROVOĐENJA 

SAVJETOVANJA 

 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o načinu, postupku i kriterijima za 

imenovanje ulica, trgova i naselja na području 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 21. listopada do 20. 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 načinu, postupku i kriterijima za imenovanje 

ulica, trgova i naselja na području Grada Varaždina 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, 21. listopada 2022. 


