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AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.
Na temelju članka 10. stavka 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), članka
7. stavka 3. Odluke o komunalnim djelatnostima
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 10/01) i
članka 37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik
Grada Varaždina« broj 7/01), Gradsko vijeće Grada
Varaždina na 7. sjednici održanoj 18. veljače 2002.
godine donosi

ODLUKU
o davanju koncesije za održavanje i naplatu
parkirališnih mjesta automobila
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Varaždina na temelju
provedenog postupka po Javnom natječaju za davanje
koncesije za održavanje i naplatu parkirališnih mjesta
automobila na javnim parkiralištima, objavljenog u
»Varaždinskim vijestima« od 12.12. 2001. godine,
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daje poduzeću Crtorad d.o.o. Varaždin, Anina 11,
koncesiju za održavanje i naplatu parkirališnih mjesta
automobila na javnim gradskim parkiralištima Grada
Varaždina.
Članak 2.
S odabranim koncesionarom sklopit će se Ugovor
o koncesiji na rok od 10 godina odnosno od 01. 03.
2002. godine do 01. 03. 2012. godine.
Članak 3.
Koncesijska naknada iznosi 1.350.000,00 kn
godišnje, a koncesionar se obavezuje plaćati je
tromjesečno do 15. u mjesecu za protekla tri mjeseca.
Članak 4.
Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti na temelju
koncesije odreeni su Javnim natječajem, i to: cijena
korištenja jednog parkirnog mjesta iznosi 3,00 kn/h,
a naplata parkiranja obavlja se radnim danom u I i II
zoni od 8,00 do 20,00 sati, u III zoni od 8,00 do
15,00 sati, subotom u sve tri zone od 8,00 do 15,00
sati, a nedjeljom i državnim blagdanom besplatno.
Članak 5.
Gradsko vijeće Grada Varaždina zadužuje Gradsko
poglavarstvo Grada Varaždina da izradi tekst Ugovora
o koncesiji i predoči ga Gradskom vijeću na slijedećoj
sjednici.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a
primjenjuje se od 1. ožujka 2002. godine.
Klasa: 363-01/01-01/21
Urbroj: 2186/01-02-02-6
Varaždin, 18. veljače 2002.
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Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Varaždina na temelju
provedenog postupka odabira najpovoljnijeg ponuditelja
po Javnom natječaju objavljenog u »Varaždinskim
vijestima« broj 2971 od 19. 12. 2001. godine, povjerava
obavljanje komunalnih poslova - održavanje, zaštita
i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, horizontalna i
vertikalna signalizacija te zimska služba, na području
Grada Varaždina na rok od četiri godine, poduzeću
Cesta d.d. Varaždin, kao najpovoljnijem ponuditelju.
Članak 2.
S odabranim ponuditeljem sklopit će se Ugovor o
povjeravanju komunalnih poslova na rok od četiri
godine za sve komunalne poslove iz članka 1., a za
svaku ugovornu godinu zaključit će se dodatak
osnovnom ugovoru, zavisno od obima poslova koje
prihvati Gradsko vijeće kroz godišnji Program
održavanja komunalne infrastrukture - projekti
održavanja nerazvrstanih cesta.
Članak 3.
Gradsko vijeće Grada Varaždina zadužuje Gradsko
poglavarstvo Grada Varaždina da izradi tekst Ugovora
o povjeravanju komunalnih poslova - održavanje,
zaštita i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, horizontalne
i vertikalne signalizacije te zimska služba na području
Grada Varaždina za razdoblje od 01.03 2002. do
01.03.2006. godine i predoči ga Gradskom vijeću
na slijedećoj sjednici.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a
primjenjuje se od 1. ožujka 2002. godine.
Klasa: 340-03/01-01/6
Urbroj: 2186/01-02-02-6
Varaždin, 18. veljače 2002.
Predsjednica Gradskog vijeća
Dubravka Kanoti, dipl. oecc., v.r.

Predsjednica Gradskog vijeća
Dubravka Kanoti, dipl. oecc., v.r.

2.
Na temelju članka 13.a Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/
97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), članka 9. i 10.
Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službeni vjesnik
Grada Varaždina« broj 10/01) i članka 37. Statuta
Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«
broj 7/01), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 7.
sjednici održanoj 18. veljače 2002. godine donosi

3.
Na temelju članka 13. a Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/
97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), članka 9. i 10.
Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službeni vjesnik
Grada Varaždina« broj 10/01) i članka 37. Statuta
Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«
broj 7/01), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 7.
sjednici održanoj 18. veljače 2002. godine donosi
ODLUKU
o povjeravanju komunalnih poslova održavanje javne rasvjete

ODLUKU
o povjeravanju komunalnih poslova održavanje, zaštita i rekonstrukcija
nerazvrstanih cesta

Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Varaždina na temelju
provedenog postupka odabira najpovoljnijeg ponuditelja
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po Javnom natječaju, objavljenog u »Varaždinskim
vijestima« broj 2971 od 19. 12. 2001. godine, povjerava
obavljanje komunalnih poslova - održavanje javne
rasvjete na području Grada Varaždina od 2002. do
2006. godine HEP DP Elektra Varaždin, a nabava
potrošnog materijala za potrebe javne rasvjete Elcon
d.o.o. Varaždin.
Članak 2.
S odabranim ponuditeljem sklopit će se Ugovor
o povjeravanju komunalnih poslova na rok od 4 godine,
a za svaku ugovornu godinu zaključit će se dodatak
osnovnom ugovoru zavisno od obima poslova koje
prihvati Gradsko vijeće, u skladu s Programom
održavanja komunalne infrastrukture - projekti
održavanja javne rasvjete, koji donosi Gradsko vijeće
za svaku proračunsku godinu.
Članak 3.
Gradsko vijeće Grada Varaždina zadužuje Gradsko
poglavarstvo Grada Varaždina da izradi tekst Ugovora
o povjeravanju komunalnih poslova - održavanje
javne rasvjete na području Grada Varaždina za razdoblje
od 01. 03. 2002. do 01. 03. 2006. godine i predoči
ga Gradskom vijeću na slijedećoj sjednici.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a
primjenjuje se od 1. ožujka 2002. godine.
Klasa: 310-02/01-01/6
Urbroj: 2186/01-02-02-5
Varaždin, 18. veljače 2002.
Predsjednica Gradskog vijeća
Dubravka Kanoti, dipl. oecc., v.r.
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2. koje koriste ustanove zdravstvene zaštite i
socijalne skrbi u vlasništvu države, županije i Grada,
3. koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih
službi,
4. koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje
njihove vjerske i obrazovne djelatnosti,
5. za graevna zemljišta na kojima su spomen
obilježja ili spomen područja,
6. objekti i zemljišta koje koriste humanitarne
organizacije, udruge proizašle iz Domovinskog rata,
te kulturno-umjetničke i športske udruge,
7. javne prometne površine,
8. groblja, parkovi i javna kupališta,
9. šumsko zemljište,
10. sportski tereni, dvorane i stadioni u vlasništvu
Grada,
11. zgrade i zemljišta u vlasništvu Grada koja
se koriste isključivo za potrebe Grada.«
Članak 2.
Članak 6. mijenja se i glasi:
»Izuzetno od odredbi iz članka 5. ove Odluke,
komunalna naknada se plaća za nekretnine u slučaju
ako su te nekretnine date u zakup, najam, ili na
privremeno korištenje drugim korisnicima.«
Članak 3.
U članku 21. stavak 1. u točki 2. dodaje se prva
alineja koja glasi:
»- ustanove predškolskog odgoja, osnovnog,
srednjeg i visokog školstva
koeficijent namjene = 2«.
U članku 21. stavak 3. točka 2. iza druge alineje
dodaje se nova alineja koja glasi:
»- objekti kojima se koristi Hrvatska vojska za
djelatne potrebe obrane
koeficijent namjene = 5«.

4.
Na temelju članka 32. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/
97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 37. Statuta
Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«
broj 7/01), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 7.
sjednici održanoj 18. veljače 2002. godine donosi

U članku 21. stavak 1. točka 3. iza riječi »djelatnosti«
dodaje se tekst »i poligone i vježbališta kojima se
služi Hrvatska vojska«.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj
naknadi

Klasa: 310-02/01-01/6
Urbroj: 2186/01-02-02-5
Varaždin, 18. veljače 2002.

Članak 1.

Predsjednica Gradskog vijeća
Dubravka Kanoti, dipl. oecc., v.r.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službeni vjesnik
Grada Varaždina« broj 10/01), članak 5. mijenja se
i glasi:
»Komunalna naknada se ne plaća za slijedeće
nekretnine:
1. koje koriste ustanove kojih je osnivač Grad,
osim ustanova predškolskog odgoja i osnovnog
školstva,

5.
Na temelju članka 3. stavka 15. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka
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37. stavak 1., alineja 2. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 7/01),
Gradsko vijeće Grada Varaždina na 7. sjednici održanoj
18. veljače 2002. godine donosi
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7.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 7/01),
Gradsko vijeće Grada Varaždina na 7. sjednici održanoj
18. veljače 2002. godine, donosi

ODLUKU
ODLUKU

o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima

o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za
obrtništvo i poduzetništvo Varaždin

Članak 1.
U Odluci o komunalnim djelatnostima (»Službeni
vjesnik Grada Varaždina« broj 10/01), članak 6.
dopunjuje se novom točkom 2. koja glasi:
»2. skupljanje, skladištenje i obrada komunalnog
otpada u skladu sa Zakonom o otpadu«.

Članak 1.
U Odluci o osnivanju Odbora za obrtništvo i
poduzetništvo Varaždin (»Službeni vjesnik Grada
Varaždina« broj 4/94, 3/97, 2/98, 3/00 i 6/01), u
članku 2. točka 5. mijenja se i glasi:

Točke 2., 3. i 4. postaju točke 3. 4. i 5.

»5. Otilija Cvetko iz Varaždina, Zagrebačka 13/
II«.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 363-02/01-01/12
Urbroj: 2186/01-02-02-4
Varaždin, 18. veljače 2002.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na osmog dana nakon objave
u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.
Klasa: 119-01/94-01/1
Urbroj: 2186/01-02-02-16
Varaždin, 18. veljače 2002.

Predsjednica Gradskog vijeća
Dubravka Kanoti, dipl. oecc., v.r.

6.

Predsjednica Gradskog vijeća
Dubravka Kanoti, dipl. oecc., v. r.

8.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 7/01),
Gradsko vijeće Grada Varaždina na 7. sjednici održanoj
18. veljače 2002. godine, donosi

Na temelju članka 27. Zakona o popisima birača
(»Narodne novine« broj 19/92) i članka 37. Statuta
Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«
broj 7/01), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 7.
sjednici održanoj 18. veljače 2002. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
Grada Varaždina

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o izboru Komisije za popis
birača

I.
Za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada
Varaždina bira se:
ANÐELKO KOPREK, dr. med. iz Varaždina, H.
Krizmana 9.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada
Varaždina«.
Klasa: 119-02/02-01/1
Urbroj: 2186/01-02-02-1
Varaždin, 18. veljače 2002.
Predsjednica Gradskog vijeća
Dubravka Kanoti, dipl. oecc., v.r.

I.
U Rješenju o izboru Komisije za popis birača
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 6/01 i 10/
01) u glavi I. točka 4. mijenja se i glasi:
»4. Marija Dijanešić iz Varaždina,
Fabijanska 13.«
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada
Varaždina«.
Klasa: 119-02/01-01/25
Urbroj: 2186/01-02-02-4
Varaždin, 18. veljače 2002.
Predsjednica Gradskog vijeća
Dubravka Kanoti, dipl. oec., v. r.
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9.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Varaždina
(»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 7/01),
Gradsko vijeće Grada Varaždina na 7. sjednici održanoj
18. veljače 2002. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju počasnog člana u Upravno vijeće
Gradskog muzeja Varaždin
I.
U znak zahvale za izvanredno vrijednu umjetničku
donaciju, u Upravno vijeće Gradskog muzeja Varaždin,
kao počasni član, imenuje se Pavle Vojković,
akademski slikar, iz Varaždina, R. Boškovića 12a.
II.
Počasni član sudjeluje u radu Upravnog vijeća,
bez prava odlučivanja.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada
Varaždina«.

5

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića
»Varaždin«
I.
Daje se suglasnost na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Dječjeg vrtića »Varaždin«.
II.
Obavezuje se Upravno vijeće Dječjeg vrtića
»Varaždin« da prije donošenja ugradi slijedeće izmjene
članka 18. stavka 1. i članaka 36. stavka 1., te
dopunu u članku 41. stavku 1. novom alinejom, tako
da glase:
»Članak 18.
Rad Vrtića organiziran je od jedanaest objekata
u vlasništvu Grada u deset objekata, i to: Preradovićeva,
Aleja, Kozarčeva, Biškupec, Koprivnička, Dravska,
Graberje, Gortanova, Kućan i Trnovec.
Članak 36.
Predsjednika Upravnog vijeća imenuje Gradsko
vijeće iz redova članova koje ono imenuje.
Članak 41.
- odluku o razrješenju donese Gradsko vijeće
za članove koje ono imenuje.«

Klasa: 119-02/02-01/2
Urbroj: 2186/01-02-02-1
Varaždin, 18. veljače 2002.
Predsjednica Gradskog vijeća
Dubravka Kanoti, dipl. oecc., v. r.

10.
Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i
37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada
Varaždina« broj 7/01), Gradsko vijeće Grada Varaždina
na sjednici održanoj 18. veljače 2002. godine, donosi

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«
zajedno sa Izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg
vrtića »Varaždin«.
Klasa: 601-02/02-01/1
Urbroj: 2186/01-02-02-3
Varaždin, 18. veljače 2002.
Predsjednica Gradskog vijeća
Dubravka Kanoti, dipl.oecc., v.r.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
1.
Na temelju članka 33. Poslovnika o načinu rada
Gradskog poglavarstva Grada Varaždina, Klasa: 02205/93-01/1, od 12. svibnja 1993. godine, Gradsko
poglavarstvo Grada Varaždina, na 10. sjednici od
24. prosinca 2001. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za
prostorno ureenje i izgradnju Grada Varaždina
I.
DRAŽENKA FUNTEK, dipl. arh., iz Ureda za
prostorno ureenje, stambeno-komunalne poslove,

graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije,
razrješava se dužnosti člana Savjeta za prostorno
ureenje i izgradnju Grada Varaždina.
II.
STANKO VITEZ, dipl. ing. geod., pročelnik Ureda
za prostorno ureenje, stambeno-komunalne poslove,
graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije,
imenuje se za člana Savjeta za prostorno ureenje i
izgradnju Grada Varaždina.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada
Varaždina«.

»SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA«

6
Klasa: 350-01/01-01/4
Urbroj: 2186/01-03-01-4
Varaždin, 24. prosinca 2001.

Predsjednik Gradskog poglavarstva
dr. sc. Ivan Čehok, v.r.

2.
Na temelju članka 33. Poslovnika o načinu rada
Gradskog poglavarstva Grada Varaždina, Klasa: 02205/93-01/1, od 12. svibnja 1993. godine, Gradsko
poglavarstvo Grada Varaždina, na 12. sjednici od 6.
veljače 2002. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju
provoenja Projekta reforme lokalne
samouprave
I.
U cilju provoenja projekta reforme lokalne
samouprave, temeljem Sporazuma sa Američkom
agencijom za meunarodni razvitak, Gradsko
poglavarstvo osniva Povjerenstvo za koordinaciju
provoenja Projekta reforme lokalne samouprave (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
U Povjerenstvo se imenuju:
1. DUBRAVKA KANOTI, predsjednica
Gradskog vijeća Grada Varaždina,
2. MARIJAN BAKULIĆ, pročelnik Upravnog
odjela za komunalne djelatnosti i ureenje
prostora,
3. JERKA KEZELE, pročelnica Upravnog odjela
za gospodarstvo, financije i javne prihode,
4. dr.sc. ROBERT PODOLNJAK, v.d. tajnika
Grada Varaždina,
5. VLADIMIR KUKEC, zamjenik pročelnika
Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i
ureenje prostora,
6. KARMEN JALŠOVEC, stručni suradnik u
Upravnom odjelu za školstvo, zdravstvenu i
socijalnu djelatnost,
7. RUŽICA NAÐ-FRIŠČIĆ, stručni suradnik za
poslove Gradskog poglavarstva Grada
Varaždina.
Za voditelja Povjerenstva koji je odgovoran za
koordinaciju aktivnosti provoenja reforme odreuje
se MARIJAN BAKULIĆ.

Broj 1/2002.

III.
Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina utvruje
da je primjenom Projekta reforme lokalne samouprave
moguće ostvariti poboljšanja u upravljanju novčanim
sredstvima Grada, upravljanju dugotrajnom imovinom
i kapitalnim investicijama, kao i poboljšanja u
upravljanju poduzećima i javnim ustanovama, koja
su u vlasništvu ili suvlasništvu Grada. Sukladno tome,
pripreme Proračuna Grada Varaždina za 2003. godinu
bazirat će se na novim osnovama i metodologiji koja
će omogućiti praćenje izvršenja Proračuna i mjerenje
rezultata.
IV.
Za ostvarivanje ciljeva iz točke III. ovog Rješenja
potrebno je dodatno obrazovanje djelatnika gradske
uprave i drugih korisnika sredstava Proračuna Grada
Varaždina, a koje će se ostvarivati kroz organizaciju
seminara u roku od šest mjeseci.
V.
Stručne poslove za potrebe Povjerenstva obavljat
će Stručna služba Grada Varaždina, Varaždin, Trg
kralja Tomislava 1.
VI.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada
Varaždina«.
Klasa: 022-06/02-01/1
Urbroj: 2186/01-03-02-2
Varaždin, 6. veljače 2002.
Predsjednik Gradskog poglavarstva
dr. sc. Ivan Čehok, v.r.

3.
Na temelju članka 22. Odluke o davanju u zakup
javnih površina i neizgraenog graevinskog zemljišta
za postavljanje privremenih objekata (»Službeni vjesnik
Općine Varaždin”, broj 5/91), članka 65. Statuta Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj
7/01) i članka 33. Poslovnika o načinu rada Gradskog
poglavarstva Grada Varaždina, Klasa: 022-05/9301/1, od 12. svibnja 1993. godine, Gradsko poglavarstvo
Grada Varaždina, na 12. sjednici od 6. veljače 2002.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o kriterijima za odreivanje zakupnine za
zemljište na kojem se postavlja privremeni
objekt

II.
U radu Povjerenstva, prema potrebama sudjeluju:
1. JANKO PAVETIĆ, pročelnik Upravnog odjela
za znanost, kulturu i šport,
2. RUŽICA RADELIĆ, pročelnica Upravnog
odjela za školstvo, zdravstvenu i socijalnu
djelatnost,
3. IVICA DIJANEŠIĆ, pročelnik Upravnog
odjela za opće poslove.

I.
Ovim Zaključkom utvruju se kriteriji za odreivanje
visine zakupnine za javne površine i neizgraeno
graevinsko zemljište na kojima se postavlja privremeni
objekt.
II.
Kriteriji za odreivanje visine zakupnine su:
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- zona grada u kojoj se postavlja privremeni
objekt,
- djelatnost koja će se u tom objektu obavljati,
- dozvoljena veličina objekta.
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Preradovića. U prvu zonu spadaju obje strane navedenih
ulica i trga.
Druga zona obuhvaća preostali dio grada (naselja)
Varaždina.
Treća zona obuhvaća naselja: Jalkovec, Črnec
Biškupečki, Poljana Biškupečka, Gojanec, Donji Kućan,
Gornji Kućan, Kućan Marof, Hrašćica i Zbelava.

III.
Za potrebe odreivanja visine zakupnine za javne
površine i neizgraeno graevinsko zemljište za postavu
privremenog objekta utvruju se tri zone.
Prva zona grada obuhvaća prostor povijesne jezgre
grada (naselja) Varaždina, omeen ulicama A. Cesarca,
S. Vraza, V. Nazora s Trgom bana Jelačića i P.

IV.
Prema djelatnosti i dozvoljenoj veličini objekta
koja će se u privremenom objektu obavljati zakupnina
za privremeni objekt iznosi:

cijena po m 2
dozvoljena
veličina
objekta

zone

djelatnost
I.

II.

III.

ugostiteljstvo, trg. mješovitom robom,

15 =C A

10 =C A

5,0 =C A

butici, putničke agencije, lutrije (igre na

10 =C B

6,5 =C B

3,5 =C B

sreću), videoteka i sl.

5,0 =C C

3,5 =C C

2,5 =C C

novine i duhan, obrti i zanatstvo, voće

8,0 =C A

5,5 =C A

3,0 =C A

i povrće, cvjećarne

5,5 =C B

4,0 =C B

2,0 =C B

3,0 =C C

2,0 =C C

1,0 =C C

»A«
do 10 m 2
»B«
od 10 m 2
do 50 m 2
»C«
više od
50 m 2

V.
Zakupnina se plaća u kunskoj protuvrijednosti
eura prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske
na dan uplate, tromjesečno, unaprijed.

VIII.
Ovim Zaključkom stavlja se van snage Zaključak,
Klasa: 372-03/94-01/28, Urbroj: 2186/01-03-94-2 od
12. svibnja 1994. godine.

VI.
Privremeni objekt koji se postavlja na javnu površinu
ili neizgraeno graevinsko zemljište treba zadovoljavati
odreene standarde koje propisuje Upravni odjel za
komunalne djelatnosti i ureenje prostora.

IX.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada
Varaždina«.

VII.
Zakupac zemljišta dužan je urediti lokaciju za
postavu privremenog objekta prema uvjetima koje
odreuje Upravni odjel za komunalne djelatnosti i
ureenje prostora.

Klasa: 363-05/02-01/2
Urbroj: 2186/01-03-02-2
Varaždin, 6. veljače 2002.
Predsjednik Gradskog poglavarstva
dr. sc. Ivan Čehok, v.r.

AKTI JAVNIH USTANOVA
1.
Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama
(»Narodne novine« broj 76/93 i 29/97), članka 3.
Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj
1/00) i članka 64. Statuta Javne vatrogasne postrojbe
Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«
broj 3/00), Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe
Grada Varaždina, na sjednici od 7. veljače 2002.

godine, uz prethodnu suglasnost Gradskog
poglavarstva Grada Varaždina (Klasa: 214-01/0101/19, Urbroj: 2186/01-03-01-2) od 24. prosinca 2001.
godine, donosi

IZMJENE

I

DOPUNE

Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada
Varaždina

»SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA«
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Članak 1.

U Statutu Javne vatrogasne postrojbe Grada
Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj
3/00), članak 23. mijenja se i glasi:
»Vatrogasnom postrojbom upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće ima pet članova od kojih Gradsko
vijeće Grada Varaždina imenuje tri člana, a dva člana
imenuje Vatrogasna postrojba.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.«
Članak 2.
Članak 24. mijenja se i glasi:
»Predsjednika Upravnog vijeća bira Gradsko vijeće
Grada Varaždina.
Za predsjednika može biti ponovo imenovana ista
osoba.
Predsjednik Upravnog vijeća ima zamjenika kojeg
biraju članovi tajnim ili javnim glasovanjem.«

Broj 1/2002.

Broj: 52/02
Varaždin, 7. veljače 2002.
Predsjednik Upravnog vijeća
JVP Grada Varaždina
Željko Kušter, v. r.

2.
Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama
(»Narodne novine« broj 76/93) i članka 40, 41. i 57.
Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne
novine« broj 10/97), Upravno vijeće Dječjeg vrtića
»Varaždin«, uz suglasnost Gradskog vijeća Grada
Varaždina, na sjednici održanoj 26. veljače 2002.
godine, donosi
IZMJENE

I

DOPUNE

Statuta Dječjeg vrtića »Varaždin«
Članak 1.

Članak 3.
Članak 28. mijenja se i glasi:
»Članu Upravnog vijeća, prestaje dužnosti:
-

ako sam zatraži razrješenje,

- ako ne ispunjava dužnost člana, predsjednika
ili zamjenika predsjednika,
- ako svojim ponašanjem povrijedi ugled ili dužnost
koju obnaša,
-

ako izgubi pravo na obnašanje dužnosti,

- odlukom Gradskog vijeća Grada Varaždina ili
Vatrogasne postrojbe.
Postupak za utvrivanje prijedloga za razrješenje
dužnosti člana Upravnog vijeća pokreće Upravno
vijeće, Gradsko vijeće Grada Varaždina ili Vatrogasna
postrojba.
Odluku o razrješenju donosi Gradsko vijeće Grada
Varaždina ili Vatrogasna postrojba.«
Članak 4.
Članak 64. mijenja se i glasi:
»Statut i njegove izmjene i dopune donosi Upravno
vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača.«
Članak 5.
Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu
osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku
Grada Varaždina«.

U Statutu Dječjeg vrtića Varaždin (»Službeni vjesnik
Grada Varaždina« broj 2/98) u članku 18. stavak 1.
mijenja se i glasi:
»Rad Vrtića organiziran je od jedanaest objekata
u vlasništvu Grada, u deset objekata i to: Preradovićeva,
Aleja, Kozarčeva, Biškupec, Koprivnička, Dravska,
Graberje, Gortanova, Kućan i Trnovec.«
Članak 2.
U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Predsjednika Upravnog vijeća imenuje Gradsko
vijeće iz redova članova koje ono imenuje.«
Članak 3.
U članku 41., u stavku 1. dodaje se nova alineja
koja glasi:
»- odluku o razrješenju donese Gradsko vijeće,
za članove koje ono imenuje.«
Članak 4.
Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog
dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada
Varaždina«.
Varaždin, 26. veljače 2002.
Predsjednik Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića »Varaždin«
Tomislav Bogović, dipl. ing., v. r.

»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, službeno glasilo Grada Varaždina. Izdavač Grad Varaždin.
Uredništvo, Trg Kralja Tomislava broj 1. Telefon (042) 210-864. Glavni i odgovorni urednik dr. sc. Robert
Podolnjak. Tehničko ureenje, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja, telefon (044) 815-138 , 813979 i 813-980, fax. (044) 815-498, www.glasila.hr.

