
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: 

Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Varaždina 

Vrijeme trajanja savjetovanja: Savjetovanje je provedeno u trajanju od 30 dana odnosno od dana 14.10.2022.godine pa do dana 14.11.2022. godine. 

Cilj i glavne teme 

savjetovanja 

Upoznavanje javnosti s nacrtom Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Varaždina, te dobivanja 

mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i 

mišljenja. 

 

Red

ni 

broj 

Naziv dionika 

(pojedinac, 

organizacija, 

institucija) 

Članak na 

koji se 

odnosi 

primjedba/ 

prijedlog 

Tekst primjedbe/prijedloga 

Prihvaćanje/ 

neprihvaćanje 

primjedbe ili 

prijedloga 

 

 

Razlozi prihvaćanja/ 

neprihvaćanja primjedbe ili 

prijedloga 

 

 

1 

 

Ana Petrić članak 6.  

 

Nacrtom statutarne odluke se u članku 48. st. 1. točka 3. 

aktualnog Statuta predlaže umjesto postojeće formulacije 

unijeti formulaciju koja se, među ostalim, sastoji od 

sljedećeg: „osim za kaznena djela sukladno odredbama 

zakona kojim se uređuju lokalni izbori“. Radi jasnoće 

predlažem navedenu formulaciju zamijeniti sljedećom: 

„osim za kaznena djela u pogledu kojih zakonom kojim se 

uređuju lokalni izbori nije propisana zabrana kandidiranja.“ 

prihvaća se 

 

2 Ana Petrić članak 12. Ista primjedba kao pod 1. (članak 81. st. 1. alineja 3.) prihvaća se  

3 Ana Petrić članak 18. Smatram da se predloženim čl. 138. stavkom 2. Statuta 

nepotrebno nameće potreba donošenja odluke o raspravi o 

izmjeni Statuta većinom glasova svih članova Vijeća. 

Smatram da je obična većina dovoljna kako se ne bi 

nametnule prevelike zapreke raspravljanju o izmjenama i 

dopunama Statuta u slučaju kada predlagatelj nije Odbor za 

statutarno-pravna pitanja. Propisivanje iste većine za odluku 

o tome hoće li se raspravljati o izmjenama/dopunama kao i 

prihvaća se 

 



za odluku o samoj izmjeni/dopuni smatram previše 

restriktivnom te bi ista dovela do nepotrebnog ograničavanja 

rasprave o ovom pitanju u Gradskom vijeću. 

 

4 Ana Petrić - 

 

Predlažem dopuniti i izmijeniti odredbu čl. 45. Statuta koja 

se odnosi na nadležnost Gradskog vijeća i to kako slijedi:  

- čl. 45. st. 1. toč. 1. predlažem dopuniti na način da se iza 

riječi „Varaždina“ navede „te njegove izmjene i dopune“  

- čl. 45. st. 1. toč. 8. predlažem dopuniti na način da iza riječi 

„Varaždinu“ stoji „te njihove izmjene i dopune“  

- čl. 45. st. 1. toč. 11. predlažem dopuniti na način da iza 

riječi „radu“ stoji „i njegove izmjene i dopune“  

- čl. 45. st. 1. toč. 19. predlažem da se preformulira na 

sljedeći način: „osniva javne ustanove, trgovačka društva i 

druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, 

komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad 

Varaždin“, te da se nakon te točke doda nova točka 20. koja 

glasi: „odlučuje o statusnim promjenama (spajanje, 

pripajanje i podjela) i preoblikovanjima pravnih osoba u 

većinskom vlasništvu Grada te ustanova u kojima je Grad 

osnivač.“ Dosadašnje točke 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 

27., 28., 29. i 30. postaju točke 21., 22., 23., 24., 25., 26., 

27., 28., 29., 30. i 31.  

ne prihvaća se 

Nije predmet ove Statutarne 

odluke o izmjenama i 

dopunama Statuta Grada 

Varaždina. 

5 Ana Petrić Članak 9. Predlažem izmijeniti odredbu čl. 69. st. 1. toč. 30. Statuta na 

način da ista glasi: „obavlja dužnost člana (glavne) skupštine 

trgovačkih društava u kojima Grad Varaždin drži udjele 

odnosno dionice, te u istima imenuje predstavnike Grada u 

ostalim organima“.  

Predlažem izmijeniti odredbu čl. 69. st. 1. toč. 31. Statuta na 

način da ista glasi: „utvrđuje prijedloge odluka o stjecanju i 

prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i udjela Grada u 

trgovačkim društvima u kojima je Grad član ili dioničar.“  

djelomično se 

prihvaća 

Gradonačelnik kao član 

Skupštine u nekim 

slučajevima ne imenuje, već 

predlaže za imenovanje  

predstavnike Grada u 

ostalim organima društva  

KLASA: 012-03/18-01/3 

URBROJ: 2186-1-02-22-12  


