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R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/19-01/5 

URBROJ: 2186/026-01-19-6 

Varaždinske Toplice, 1. listopada 2019. 

 

 

Z A P I S N I K 

od 1. listopada 2019. 

 

sa 20. sjednice Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica, održane 1. listopada 2019. godine. Sjednica je 

sazvana pisanim putem, pozivom KLASA: 021-05/19-01/5, URBROJ: 2186/026-01-19-1 od 23. rujna 2019. 

godine. Sjednica Gradskog vijeća održana je u prostoriji Gradske vijećnice, Varaždinske Toplice, Ulica 

maršala Tita 4, a započela je sa radom u 16.00 sati. 

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća Franjo Prstec, koji je pozdravio gradonačelnicu, zamjenika 

gradonačelnice, stručnu službu Jedinstvenog upravnog odjela te sredstva javnog priopćavanja. 

 

Radi točnog utvrđivanja kvoruma, predsjednik je zamolio da se prozovu vijećnici.  

Nakon izvršene prozivke predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 12 vijećnika od ukupno 15 vijećnika 

te da vijeće može pravovaljano donositi odluke. 

 

Sjednici su nazočili: 

 

Ivan Dvorski, Franjo Prstec, Ljubica Nofta, Stjepan Denžić, Željko Bedeković, Mladen Huzjak, Danijel 

Remenar, Borislav Antolković, Marko Plišo, Nenad Posavec, Draženko Pokos i Josip Obad. 

 

Sjednici nisu prisustvovali vijećnici: Dragan Dašić, Dragutin Šarec i Srećko Detelj. 

 

Pored vijećnika sjednici su nazočili: 

Dragica Ratković, gradonačelnica, Ivica Čičak, zamjenik gradonačelnice, Nives Ernoić, pročelnica JUO 

Grada Varaždinskih Toplica, predstavnik medija. 

 

Zapisničar: Martina Loborec       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Vijećnicima je uz poziv za sjednicu dostavljen zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća održane 3. srpnja 
2019. godine. Na upit predsjednika da li ima primjedbi na zapisnik, nitko od prisutnih vijećnika nije se javio. 
 
Kako nitko od prisutnih vijećnika nije imao primjedbu na zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Varaždinskih Toplica, predsjednik je stavio zapisnik na glasovanje. 
 
Gradsko vijeće je zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća održane 3. srpnja 2019. godine prihvatilo 

jednoglasno. 
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PITANJA VIJEĆNIKA, ODNOSNO AKTUALNI SAT.  

 

Vijećnik Marko Plišo ponovio je pitanje koje je postavio i na prošloj sjednici Gradskog vijeća vezano za 

Selničku ulicu u Varaždinskim Toplicama, navodi da stanovnike zanima kad će se urediti odvodni kanal 

obzirom da prilikom oborina voda se izljeva na ulicu i plavi okolne kuće. Stava je da kanal treba zacijeviti te 

da se radi o 50 do 60 metara kanala, napominje da je trenutno kanal zapunjen zemljom 

 

Nadalje vijećnika zanima da li je moguće postaviti nogostup u ulici Martina Pušteka, smatra da je potrebno 

povećati sigurnost djece na putu do škole. 

 

Gradonačelnica navodi da će ispitati mogućnost uređenja Selničke ulice. 

Nadalje, vezano za upit uređenja nogostupa u ulici Martina Pušteka gradonačelnica navodi da je izrađen 

projekt uređenja ulice Matije Pušteka te se čeka da Termoplin izvede radove instalacije plinske mreže, prije 

toga uređenje ulice neće se provoditi. 

 

Vijećnica Ljubica Nofta postavila je pitanje vezano uz mogućnost otvaranja većeg trgovačkog centra u 

Varaždinskim Toplicama, navodi da svi gradovi u okolici imaju takve centre osim Varaždinskih Toplica. 

 

Gradonačelnica odgovara da je na ovu temu održan sastanak sa predstavnicima Konzuma te da se čeka 

njihovo očitovanje, navodi da je problem u maloj frekvenciji ljudi što ne ide u prilog ovom projektu. 

 

Vijećnik Ivan Dvorski postavio je pitanje vezano za promjenu naziva ulica. Navodi da je na sjednici 3. srpnja 

2019., Gradsko vijeće donijelo odluku o promjeni naziva ulica, ali da to još uvijek nije provedeno, zanima ga 

u kojoj je to fazi. Nadalje postavlja pitanje vezano za uređenje ceste Hrastovec, navodi da ljudi nisu 

zadovoljni načinom na koji je cesta asfaltirana te da se već sada vide nedostatci, smatra da bi trebalo na 

vrijeme reagirati i otkloniti nedostatke, a možda u buduće i spriječiti takve propuste. Napominje da nije u 

redu da se tako nekvalitetno izvedu radovi. 

 

Na prvo pitanje vijećnika gradonačelnica odgovara da je danas primljena službena obavijest da je promjena 

naziva ulica provedena te da sad slijede daljnji koraci. Navodi da se promjena ulica nije mogla provesti brže 

jer je sustav takav, moraju se poštivati određene procedure, a ukoliko bi se fizički promijenile table, a u 

sustavu nije provedena potrebna procedura, doveli bi se u zabludu građani, što svakako nebi bilo dobro. 

Table su naručene i biti će promijenjene čim se steknu uvjeti za to. 

 

Na drugo pitanje gradonačelnica odgovara da postoje određeni nedostatci vezani za izvedbu ceste 

Hrastovec koji će biti uklonjeni prije tehničkog pregleda, navodi da je sve dogovoreno sa izvođačima, 

nedostatke moraju ukloniti. 

 

Vijećnik Željko Bedeković postavio je pitanje gradonačelnici, zanima ga kada će doći na zbor građana u 

Donju Poljanu. Nadalje navodi da se planira uvesti prijevoz učenika mini busom na relaciji Grešćevina – 

Donja Poljana, moli da Grad podrži ovu inicijativu. Smatra da OŠ Varaždinske Toplice jako puno dobiva, a 

OŠ Svibovec malo. 

 

Gradonačelnica odgovara da će se odazvati zboru građana. Vezano za prijevoz učenika navodi da će Grad 

sufinancirati prijevoz. 

 

Vijećnik Borislav Antolković navodi da je primjetio određene nedostatke u izvedbi nekih gradskih projekata, 

primjerice izvedba projekta izgradnje javne rasvjete u ulici Škarnik, navodi da na postojećoj rasvjeti strše 
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žice, smatra da je to jako opasno za prolaznike. 

Nadalje zanima ga tko daje projektne zadatke, tko ih nadzire te tko prihvaća tako loše izvedene radove i na 

poslijetku tko ih plaća? 

Navodi da ljudi prigovaraju na ovakav način rada te da treba nešto promijeniti u vezi toga, smatra da se 

takve stvari ne bi smjele događati. 

Nadalje navodi da su u Ulici kneza Trpimira krivo postavljeni stupovi javne rasvjete, napominje da se takvi 

stupovi ne smiju ukapati u zemlju jer postoji mogućnost da istrunu, a potom da padnu na zemlju. Također 

smatra da nije ispravno što su postavljeni uz rub ceste. 

Vijećnik Antolković navodi da je i već prije spomenuo izvedbu nogostupa u Ulici kralja Tomislava, nadalje 

smatra da je nepotrebno raditi valovite nogostupa i da to samo u Varaždinskim Toplicama postoji, navodi 

da nisu praktični za pješake, a to bi im trebala biti svrha. Smatra da su vrlo nepraktični za invalide.  

Stava je da je napravljeno nešto što se ne može koristiti. 

Nadalje ima prijedlog da se zona trga proširi do Samostana časnih sestara te predlaže sastanak sa 

Županom i vijećnicima u vezi nekretnina koje su u vlasništvu bolnice. 

 

Gradonačelnica odgovara da  sve projekte javne rasvjete projektira tvrtka Tesla d.o.o. 

Nadalje vezano za javnu rasvjetu u Vrbicama i Ulici kneza Trpimira, navodi da je sve napravljeno po 

projektu Tesle d.o.o. i da su oni su vršili i stručni nadzor, smatra da ne vidi razlog zašto se struci ne bi 

vjerovalo. Nadalje vezano za nogostup u Ulici Matije Gupca, navodi da je rađen po projektu i da struka ima 

opravdanje za baš takvu izvedbu.  

Vezano za prijedlog vijećnika za proširenje područja trga te održavanje nekretnina u vlasništvu bolnice, 

navodi da veliki problem predstavlja Zakon o zaštita spomenika kulture te da promjena slijedi nakon 2020. 

godine, što bi malo olakšalo provođenje radova u Gradu. 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 

 

Predsjednik iznosi da je Prijedlog dnevnog reda primljen uz poziv za sjednicu.  

 

Nadalje navodi da je jučer zaprimljen amandman kluba vijećnika HDZ-a, upućen predsjedniku vijeća, a koji 
se odnosi na točku pod nazivom „Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica“ 
Sukladno Poslovniku o amandmanu će se raspravljati zajedno s raspravom o prijedlogu odluke. 
 

Potom je upitao vijećnike da li se slažu s predloženom dopunom dnevnog reda. 

 

Predsjednik je predložio da se utvrdi predložena dopuna dnevnog reda.  

 

Potom je upitao vijećnike da li imaju prijedloga za daljnju izmjenu ili dopunu dnevnog reda. 

 

Pošto nije bilo daljnjih prijedloga predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje predloženi Dnevni red: 

 

Tko je za? 

 Tko je protiv?  

 Tko je suzdržan? 

Gradsko vijeće je „jednoglasno“ prihvatilo predloženi Dnevni red. 

Predsjednik konstatira da je za današnju sjednicu sa 12 glasova „za“ prihvaćen predloženi Dnevni red. 
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D  N  E  V  N  I      R  E  D 

 
 

1. Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 
razdoblje od 01.01.2019.- 30.06.2019. godine 

2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu i pratećih 
akata koji se donose uz I. Izmjene i dopune Proračuna: 
- Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu 

te Prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2019. – 2021. godinu 
- Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu, 
- Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području 

Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu, 
- Prijedlog I. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Varaždinskih Toplica u 2019. godini, 
- Prijedlog I. Izmjene Programa utroška šumskog doprinosa za 2019. godinu, 
- Prijedlog I. Izmjene i dopune programa javnih potreba Grada Varaždinske Toplice u 2019. 

godini 
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o poslovanju TD Forum Toplice d.o.o. za 

2018. godinu 
4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke usluga ukopa 

pokojnika unutar groblja 
5. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka ukidanja statusa javnog dobra i prodaji dijela nekretnine 
6. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice 
7. Prijedlog Odluke o darovanju pokretnina Osnovnoj školi Antuna i Ivana Kukuljevića 
8. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju tima civilne zaštite opće namjene 

Grada Varaždinske Toplice 
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice od 01.01.2019. – 30.06.2019. 
10. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Grada Varaždinskih Toplica. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

TOČKA 1. 

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA 

VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019.- 30.06.2019. GODINE 

 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je kraće izvješće uz Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju 

proračuna Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 01.01.2019.- 30.06.2019. godine. 

Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždinskih 

Toplica za razdoblje od 01.01.2019.- 30.06.2019. godine na razmatranje i donošenje, a za izvjestiteljicu 

navedene točke odredila je Mirjanu Furjan, voditeljicu računovodstva Jedinstvenog upravnog odjela, koju 

molim za kratko izvješće. 

Voditeljica računovodstva Mirjana Furjan iznijela je kraće izvješće. 

 

Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 

01.01.2019.- 30.06.2019. godine razmatrala je i Komisija za financije i proračun Gradskog vijeća Grada 

Varaždinskih Toplica. Predsjednik Komisije gosp. Josip Obad podnio je izvješće Komisije. 

Komisija za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica na svojoj sjednici održanoj 30. 

rujna 2019. godine, razmatrala je Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Grada 

Varaždinskih Toplica za razdoblje od 01.01.2019.- 30.06.2019. godine te predlaže Gradskom vijeću da 
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Prijedlog usvoji u predloženom tekstu. 

O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednik otvara raspravu. 

 

Vijećnik Željko Bedeković navodi da se iz Izvještaja vidi kako je Grad primio 30.000,00 kuna iz EU fondova, 

što je 0,73 % sredstava iz EU fondova, smatra da je to sramotno. 

 

Gospođa Furjan navodi da je to točno, ali da treba imati u vidu da se u taj postotak ubrajaju sredstva koja 

su sjela na žiro račun Grada, a ona mogu sjesti tek po završetku projekta, jer se uplaćaju prema izdanim 

situacijama, većina projekata za koje Grad treba primiti sredstva iz EU fondova su u fazi provođenja. 

 

Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednik je istu zaključio i dao na glasovanje Prijedlog 

Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 01.01.2019.- 

30.06.2019. godine. 

Gradsko vijeće je jednoglasno sa 12 glasova „za“, donijelo Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna 

Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 01.01.2019.- 30.06.2019. godine. 

 
Tekst akta glasi: 
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 01.01.2019.- 
30.06.2019. godine, usvojen je u cijelosti prema predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u ovom 
zapisniku, a dostupan je na pregled u spisu: 
KLASA: 400-04/19-01/3. 
 
 
 

Prelazimo na točku 2. dnevnog reda 
 

TOČKA 2. 
PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA 
2019. GODINU I PRATEĆIH AKATA KOJI SE DONOSE UZ I. IZMJENE I DOPUNE 
PRORAČUNA: 
- Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu 

te Prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2019. – 2021. godinu 
- Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu, 
- Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području 

Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu, 
- Prijedlog I. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Varaždinskih Toplica u 2019. godini, 
- Prijedlog I. Izmjene Programa utroška šumskog doprinosa za 2019. godinu, 
- Prijedlog I. Izmjene i dopune programa javnih potreba Grada Varaždinske Toplice u 2019. 

godini 
 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je kraće izvješće uz Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada 
Varaždinskih Toplica za 2019. godinu i pratećih akata koji se donose uz I. Izmjene i dopune Proračuna. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2019. 
godinu i pratećih akata koji se donose uz I. Izmjene i dopune Proračuna na razmatranje i donošenje, a za 
izvjestiteljicu navedene točke odredila Mirjanu Furjan, voditeljicu računovodstva.  
Izvješće će se podnijeti za sve podtočke zajedno, a glasati će se odvojeno za svaku točku. 
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Mirjana Furjan podnijela je kraće izvješće. 
 
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu i pratećih akata koji 
se donose uz I. Izmjene i dopune Proračuna razmatrala je i Komisija za financije i proračun Gradskog 
vijeća Grada Varaždinskih Toplica. Predsjednik Komisije gosp. Josip Obad podnio je izvješće Komisije. 
 

Komisija za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica na svojoj sjednici održanoj 30. 

rujna 2019. godine, razmatrala je Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 

2019. godinu i pratećih akata koji se donose uz I. Izmjene i dopune Proračuna, te predlaže Gradskom 

vijeću da Prijedlog usvoji u predloženom tekstu. 

 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednik otvara raspravu. 

 

Vijećnika Marka Plišu zanima zašto se stavka asfaltiranje ceste Tuhovec – Lukačevec, ne nalazi u 

Proračunu, a bilo je planirano. 

 

Gradonačelnica odgovara da se asfaltiranje te ceste ne nalazi u Proračunu iz razloga jer tom cestom 

prolazi aglomeracija, projekt aglomeracije biti će završen 20.12.2020., te će se tada ići u izvođenje radova 

asfaltiranja te ceste i ostalih cesta za koje je bilo i predviđeno. 

 

Vijećnik Željo Bedeković navodi da neće podržati ovakav Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada 

Varaždinskih Toplica za 2019. godinu i pratećih akata, iz razloga jer se do sada ništa nije ispunilo. 

 

Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednik je istu zaključio i dao na glasovanje: 
 
 

- PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 
2020. I 2021. GODINU TE PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH  
 

Gradsko vijeće je većinom glasova, 10 glasova „za“ i 2 „protiv“ donijelo I. Izmjene i dopune Proračuna 
za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu te Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 
2019. – 2021. godinu 
Tekst akta glasi: 
I. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu te Izmjene i dopune 
Plana razvojnih programa za 2019. – 2021. godinu usvojene su u cijelosti prema predloženom tekstu, koji 
se zbog opsega ne citira u ovom zapisniku, a dostupan je na pregled u spisu: 
KLASA: 400-08/19-01/6. 
 
 

- PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA 2019. 
GODINU 

 
Gradsko vijeće je većinom glasova, 10 glasova „za“ i 2 „protiv“ donijelo I. Izmjene i dopune Programa 
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu, 
Tekst akta glasi: 
I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih 
Toplica za 2019. godinu, usvojene su u cijelosti prema predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u 
ovom zapisniku, a dostupan je na pregled u spisu: 
KLASA: 363-01/19-01/50. 
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- PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA 2019. 
GODINU 

 
Gradsko vijeće je većinom glasova, 10 glasova „za“ i 2 „protiv“ donijelo I. Izmjene i dopune Programa 
građenja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu. 
Tekst akta glasi: 
I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica 
za 2019. godinu, usvojene su u cijelosti prema predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u ovom 
zapisniku, a dostupan je na pregled u spisu: 
KLASA: 363-01/19-01/51. 
 
 

- PRIJEDLOG I. IZMJENE PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA 
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU 
GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA U 2019. GODINI 

 
Gradsko vijeće je većinom glasova, 10 glasova „za“ i 2 „protiv“ donijelo I. Izmjene Programa korištenja 
sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada 
Varaždinskih Toplica u 2019. godini. 
Tekst akta glasi: 
I. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 
na području Grada Varaždinskih Toplica u 2019. godini, usvojene su u cijelosti prema predloženom tekstu, 
koji se zbog opsega ne citira u ovom zapisniku, a dostupan je na pregled u spisu: 
KLASA: 363-01/19-01/52. 
 
 

- PRIJEDLOG I. IZMJENE PROGRAMA UTROŠKA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2019. 
GODINU 
 

Gradsko vijeće je većinom glasova, 10 glasova „za“ i 2 „protiv“ donijelo I. Izmjene Programa utroška 
šumskog doprinosa za 2019. godinu. 
Tekst akta glasi: 
I. Izmjene Programa utroška šumskog doprinosa za 2019. godinu, usvojene su u cijelosti prema 
predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u ovom zapisniku, a dostupan je na pregled u spisu: 
KLASA: 363-01/19-01/53. 
 
 

- PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA 
VARAŽDINSKE TOPLICE U 2019. GODINI 

 
Gradsko vijeće je većinom glasova, 10 glasova „za“ i 2 „protiv“ donijelo I. Izmjene i dopune programa 
javnih potreba Grada Varaždinske Toplice u 2019. godini. 
Tekst akta glasi: 
I. Izmjene i dopune programa javnih potreba Grada Varaždinske Toplice u 2019. godini usvojene su u 
cijelosti prema predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u ovom zapisniku, a dostupan je na 
pregled u spisu: 
KLASA: 400-08/19-01/7. 
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TOČKA 3. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O POSLOVANJU TD 

FORUM TOPLICE D.O.O. ZA 2018. GODINU 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je kraće izvješće uz Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća 
o poslovanju TD Forum Toplice d.o.o. za 2018. godinu. 
 
Predsjednik Gradskog dostavio je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o poslovanju TD 
Forum Toplice d.o.o. za 2018. godin na razmatranje i donošenje, a za izvjestitelja navedene točke odredio 
je direktora TD Forum Toplice, gospodina Božu Majcena. 
 
Direktor Majcen podnio je kraće izvješće. 

 

O ovome prijedlogu predsjednik otvara raspravu. 

 

Vijećnik Josip Obad navodi da nije zadovoljan ovakvim izvješćem na dva papira, napominje da takvo 

izvješće od bivšeg direktora Foruma Toplice d.o.o., nisu prihvatili uz obrazloženje da je nepotpuno, a sad 

su dobili isto takvo, smatra da je loše i nedovoljno.  

Nadalje, navodi da je vidljivo povećanje dobiti, ali smatra da je to rezultat povećanja grobne naknade te da 

to čini dobar dio dobiti. Vezano za navode direktora da je izvješće usvojeno na sjednici Komisije NO Forum 

Toplice d.o.o., navodi da je i on član NO, ali da izvješće nije vidio, zanima ga tko je sve bio prisutan na toj 

sjednici. 

 

Gospodin Prstec navodi da su sjednici Komisije bila prisutna tri člana i da je postojao kvorum za 

pravovaljano donošenje odluka. Nadalje navodi da mu je jako žao što gospodin Obad nije prisustvovao toj 

sjednici, iako je poziv na sjednicu dobio, kao i ostali članovi. 

 

Gospodin Obad postavlja pitanje zašto nije dobio na uvid izvješće koje je donijeto na sjednici NO Forum 

Toplice d.o.o. 

 

Direktor Majcen navodi da je smatrao da će ovakvo izvješće biti dovoljno, ukoliko je potrebno pripremiti će 

cijelu bilancu, navodi da je sve javno dostupno na web stranici Trrgovačkog suda. Nadalje navodi da je 

izvješće trebalo biti dostavljeno gospodinu Obadu, ali je očito došlo do greške u dostavi te se ovim putem 

ispričava na tom propustu. 

 

Vijećnika Marka Plišu zanima koliko je računa fakturirano, a da se ne radi o računima koji su izdani na 

Grad. Nadalje zanima ga kolika je naknada predsjednika NO Foruma Toplice d.o.o., gospodina Prsteca, te 

da li smatra da je ta naknada opravdana. Napominje da je tražio direktora Majcena podatak o iznosu 

naknade ali da nije dobio tu informaciju, zanima ga zašto je to tajna i zašto se to ne smije pitati. 

Vijećnika Plišu zanima zašto odluka o naknadi nije dostavljena Skupštini Foruma Toplice d.o.o. 

 

Gospodin Prstec odgovara da smije pitati o iznosu naknade te da to nije tajna, samo postoji mjesto za 

takva pitanja i sad je u redu da je to pitao sad na sjednici.  

Naknada iznosi 5.000,00 kuna te je odluka o njenom iznosu donijeta u veljači 2018. godine u prisustvu 3 

člana NO Forum Toplice d.o.o., gospodina Prsteca, Obada i Antolkovića. Tijekom rasprave, navodi 

gospodin Prstec, mjesto predsjednika NO Forum Toplice d.o.o., ponuđeno je i gospodinu Obadu, koji je 

izjavio da za to mjesto nije zainteresiran. Pošto nitko nije htio prihvatiti mjesto predsjednika NO, prihvatio 

ga je gospodin Prstec.  
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Smatra da je naknada opravdana iz razloga jer je TD Forum Toplice d.o.o. firma sa nizom kaznenih djela i  

gubitkom, a on kao predsjednik NO ima zakonsku obvezu pred Trgovačkim sudom. Napominje da je znao 

što ga čeka, posebice jer je Forum Toplice d.o.o., iako gradska komunalna firma, u biti „neželjeno dijete“.  

Nadalje navodi da što se tiče dostave odluke o naknadi, gradonačelnici kao predsjednici Skupštine, ako je 

učinjen propust to svakako nije bilo namjerno. 

 

Direktor Majcen navodi da on nije ovlašten vršiti nadzor nad NO Foruma Toplice d.o.o., a niti to želi. 

Vezano za isplatu naknade, navodi da je zaprimio odluku te da je započeo s isplatom u kolovozu 2018. 

godine, odnosno kad su nastupili povoljni financijski uvjeti. Nadalje navodi da štiti firmu i društvo koje 

predstavlja te napominje da je točno da je gospodin Plišo tražio od njega podatak o iznosu naknade 

predsjednika NO gospodina Prsteca, ali podatak nije ustupio. Ako je potrebno može dati sada gospodinu 

Pliši na uvid odluku o naknadi. 

 

Vijećnik Željko Bedeković postavlja pitanje vezano za prihode TD Forum Toplice d.o.o.. Zanima ga da li 

postoje podaci koliko su prihodi od tržišta, a koliko od JLS-a. Zanima ga koliko je Forum tržišno 

interesantan. 

 

Direktor Majcen odgovara da nema razgraničene prihode, ukupni prihod je 1.600.000,00 kuna, navodi da je 

većina prihoda ostvarena od usluga isporučenih Gradu, smatra da ukoliko bi se više orijentirali na tržište, 

ne bi mogli odraditi sve što Grad od njih zahtjeva. 

 

Gospodin Josip Obad navodi da bi se malo vratio na naknadu predsjednika NO Forum Toplice d.o.o. 

Napominje da je glasao za takvu naknadu, ali da nije znao daljnju proceduru, nije mu bilo poznato da 

odluku treba dostaviti Skupštini, također navodi da je naknadu trebalo isplaćivati nakon što Forum Toplice 

d.o.o. bude u plusu, napominje da su prisutni članovi glasali za takav režim. 

 

Gospodin Borislav Antolković navodi da je istina da je glasano za takvu naknadu, također napominje da mu 

nije bilo poznato da odluku treba dostaviti Skupštini. Traži da se donese zapisnik sa sjednice NO Forum 

Toplice d.o.o. na kojoj je donesena odluka o naknadi.  

 

Vijećnik Marko Plišo navodi da smatra da je nastala šteta za TD Forum Toplice d.o.o. Nadalje navodi da 

TD Forum Toplice d.o.o. 23.02.2018., nije imalo ovakvu bilancu te da je nezakonito isplaćivana naknada. 

Odluka je trebala biti dostavljena gradonačelnici kao predsjednici Skupštine. Nadalje navodi da gospodin 

Prstec stalno napominje kako je cilj razvoj poduzetništva te da je „Poduzetno“ bila predizborna kampanja, a 

on je „Poduzetan“ samo za sebe. 

Vijećnik Plišo traži da gospodin Prstec podnese ostavku na mjesto predsjednika NO Forum Toplice d.o.o. 

te da vrati sve nezakonito primljene naknade.  

Osim ostavke na mjesto pred. NO Forum Toplice d.o.o., vijećnik Plišo traži da gospodin Prstec podnese 

ostavku i na mjesto predsjednika Gradskog vijeća. 

 

Gospodin Prstec opominje vijećnika Plišu. 

 

Gospodin Prstec pročitao je dio iz zapisnika NO Forum Toplice d.o.o., gdje se raspravljalo o naknadi za 

predsjednika NO Forum Toplice d.o.o. 

 

Vijećnik Marko Plišo ponovno traži da gospodin Prstec podnese ostavke na oba mjesta. 

 

Gospodin Prstec ponovno opominje vijećnika Plišu te mu uzima pravo glasa i pravo na raspravu. 
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Vijećnik Stjepan Denžić navodi da su sad čuli i jednu i drugu stranu, zanima ga da li je naknada donesena 

mimo statuta ili nije te da li je gradonačelnica kao predsjednica Skupštine znala za tu odluku, odnosno da li 

je odluka provedena u skladu sa zakonom. 

 

Gospodin Antolković navodi da ukoliko je greška u provođenju odluke NO napravljena, to sigurno nije bilo 

namjerno te da se radi o pravnim pitanjima u koja nisu bili upućeni, smatra da je to pravna služba trebala 

odraditi. 

 

Gospodin Obad navodi da se radi o nesvjesno napravljenoj pogrešci u provođenju odluke NO. 

 

Pročelnica Nives Ernoić navodi da je ona sastavila Društveni ugovor Foruma Toplice d.o.o., a na navode 

gospodina Antolkovića da je pravna služba trebala odraditi provođenje odluke, pročelnica navodi da pravna 

služba odluku o naknadi nije niti zaprimila. 

 

Vijećnik Željko Bedeković navodi da vezano za trenutnu raspravu nema puno komentara, da li je moralno ili 

ilegalno, stavovi i mišljenja su različita. Predlaže da ubuduće dok se piše zapisnik na NO Forum Toplice 

d.o.o., bude prisutna pročelnica, koja će dati odgovore na pravna pitanja kako ne bi došlo do ovakvih 

situacija. 

 

Zamjenik Čičak navodi da je Forum Toplice d.o.o. prvo trebalo ljudski opremiti, a da je Društveni ugovor 

sveto pismo i da ga se kao takvog treba pridržavati. Stava je da je predsjednik NO gospodin Prstec krivo 

smatrao da on svojim znanjem može uzimati svaki mjesec 7.000,00 kuna iz gradskog proračuna, a sad baš 

ne izgleda da posjeduje toliko znanje jer nije poštivao odredbe Društvenog ugovora. Nadalje zamjenik 

navodi odredbe iz Društvenog ugovora te koje su obveze Nadzornog odbora, stava je da se neke odredbe 

nisu poštovale. 

 

Gospodin Prstec upozorava zamjenika Čička na vremensko prekoračenje u raspravi te ga upozorava da će 

mu oduzeti riječ. 

 

Zamjenik Čičak navodi da je odluka NO o naknadi predsjednika NO Forum Toplice d.o.o., nezakonita, iz 

razloga jer tu odluku donosi Skupština, a ne NO. 

 

Vijećnik Marko Plišo slaže se sa navodima zamjenika Čička te nadalje inzistira da gospodin Prstec radi 

navedenih propusta i nanesene štete TD Forum Toplice d.o.o.,  podnese ostavke. 

 

Gospodin Prstec drugi put je opomenuo vijećnika Plišu te mu je oduzeo pravo na sudjelovanje na sjednici. 

 

Vijećnik Marko Plišo napustio je sjednicu u 17,25 sati. 

 

Gospodin Prstec navodi da smatra da šteta nije napravljena iz razloga jer je dobivao naknadu za rad, a 

ukoliko je napravljen propust vezano za donošenje odluke o naknadi, navodi da to nije bilo namjerno. 

 

Vijećnica Ljubica Nofta smatra da bi ovu raspravu trebalo privesti kraju jer nema smisla ovako o tome 

raspravljati, stava je da ionako postoji revizija i financijska kontrola, smatra da će, ako propusti postoje, 

institucije odraditi svoj posao. 

 

Vijećnik Ivan Dvorski smatra da je Forumu potrebno davati poslove i da bi gradska firma trebala imati 

prioritet prilikom dodjele poslova. 
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Gospodin Prstec navodi da je prije dva tjedna sa zaposlenicima TD Forum Toplice d.o.o., Uskok obavio 

razgovore o poslovima koji su odrađivani za vrijeme bivšeg direktora TD Forum Toplice d.o.o. Nadalje 

navodi da je i gradonačelnica bila upoznata sa tim poslovima te da je sve papire o nezakonitim poslovima 

bivše uprave, imala u rukama. Osim gradonačelnice navodi da je s nezakonitim poslovima bivše uprave, 

bila upoznata i pročelnica. 

Napominje da će se provjeriti da li je zaista napravljen propust vezano za donošenje odluke o naknadi te da 

će vijećnici o tome biti obaviješteni. 

 

Pročelnica navodi da bi se osvrnula na komentar da je bila upoznata sa nezakonitim poslovima bivše 

uprave. Navodi da je ona pročelnica od 11. travnja 2016. godine, te da je na sva pitanja odgovarala kad su 

joj bila upućena. 

 
Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednik je istu zaključio i dao na glasovanje Prijedlog 
Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o poslovanju TD Forum Toplice d.o.o. za 2018. godinu. 
 
Prilikom glasovanja sjednici nije bio prisutan vijećnik Marko Plišo koji je napustio sjednicu u 17,25 sati i 
vijećnik Mladen Huzjak koji je nakratko napustio sjednicu te se vratio nakon glasovanja o ovoj točki. 
 
Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“, (jednoglasno), donosi Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o 
poslovanju TD Forum Toplice d.o.o. za 2018. godinu. 
 
 
Tekst akta glasi: 

 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
 

Prihvaća se Godišnje izvješće o poslovanju TD Forum Toplice d.o.o. za 2018. godinu 
 

 
II. 
 

Izvješće čini prilog i sastavni je dio ovog Zaključka. 
 

III. 
 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

             PREDSJEDNIK  
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
              Franjo Prstec 
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IZVJEŠĆE 
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TOČKA 4. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA OPĆE UVJETE ISPORUKE 
USLUGA UKOPA POKOJNIKA UNUTAR GROBLJA 

 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je kraće izvješće uz Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 
opće uvjete isporuke usluga ukopa pokojnika unutar groblja. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke 
usluga ukopa pokojnika unutar groblja, na razmatranje i donošenje, a za izvjestiteljicu navedene točke 
odredila je pročelnicu Nives Ernoić.  
 
Pročelnica navodi da sukladno propisima, trgovačko društvo Forum Toplice d.o.o. kojem je Odlukom 

Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti, uključujući i 

djelatnosti ukopa na području Grada Varaždinskih Toplica, pripremilo je Opće uvjete isporuke grobljanskih 

usluga. Predmetnim općim uvjetima obuhvaćeni su elementi isporuke uslužne komunalne djelatnosti ukopa 

unutar groblja.  

 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke usluga ukopa pokojnika unutar 
groblja razmatrala je i Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada 
Varaždinskih Toplica. Predsjednik Komisije gosp. Stjepan Denžić podnio je izvješće Komisije. 
 
Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica na svojoj 
sjednici održanoj 30. rujna 2019. godine, razmatrala je Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti 
na opće uvjete isporuke usluga ukopa pokojnika unutar groblja, te predlaže Gradskom vijeću da Prijedlog 
usvoji u predloženom tekstu. 
 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednik otvara raspravu. 

 
Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednik je istu zaključio i dao na glasovanje Prijedlog Odluke o 

davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke usluga ukopa pokojnika unutar groblja. 

 
Gradsko vijeće je sa 11 glasova „za“ (jednoglasno) donijelo Odluku o davanju prethodne suglasnosti na 
opće uvjete isporuke usluga ukopa pokojnika unutar groblja. 
 
Tekst akta glasi: 

O D L U K U 
o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke usluga ukopa pokojnika unutar groblja  

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica daje prethodnu suglasnost na opće 
uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja. 
 

Članak 2.  
 Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja, naslovljeni kao Opći uvjeti 
isporuke grobljanskih usluga, izrađeni po trgovačkom društvu Forum Toplice d.o.o. Varaždinske Toplice, 
nalaze se u prilogu ove odluke i čine njezin sastavni dio.  
 

Članak 3. 
 Ova Odluka objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a na snagu stupa osmi dan 
od dana objave. 
 PREDSJEDNIK 
 GRADSKOG VIJEĆA 
 Franjo Prstec 
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TOČKA 5. 
PRIJEDLOG ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA UKIDANJA STATUSA  

JAVNOG DOBRA I PRODAJI DIJELA NEKRETNINE 
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je kraće izvješće uz Prijedlog Odluke o pokretanju postupka ukidanja 
statusa javnog dobra i prodaji dijela nekretnine. 
 

Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o pokretanju postupka ukidanja statusa javnog dobra i prodaji 
dijela nekretnine, na razmatranje i donošenje, a za izvjestiteljicu navedene točke odredila je pročelnicu 
Nives Ernoić.  
 
Pročelnica navodi da nekretnina oznake čkbr. 6103/2 k.o. Varaždinske Toplice predstavlja javno dobro u 

općoj upotrebi – nerazvrstanu cestu, i to ulicu Perivoj Marije Ružičke Strozzi u Varaždinskim Toplicama. 

Naime, nerazvrstana je cesta javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jednice lokalne samouprave na 

čijem se području nalazi. Tijelo ovlašteno za raspolaganje nekretninom utvrđuje se primjenom odredbe čl. 

48. st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kojom je propisan cenzus do kojeg je 

gradonačelnik ovlašten donositi odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada. Imajući na umu kako 

je pokretanje postupka ukidanja statusa javnog dobra te izrade odgovarajućeg geodetskog elaborata, a 

potom i izlaganja nekretnine procjeni i prodaji javnim natječajem, dugotrajno te zahtijeva angažman 

troškova kojima se povećava prodajna cijena nekretnine, to se Gradskom vijeću na prethodno odlučivanje, 

izlaže zaprimljeni prijedlog stranke. Po prihvaćanju odluke, pokrenut će se postupak izrade geodetskog 

elaborata, a Gradskom vijeću će se, po potrebi, dodatno izložiti problematika radi donošenja odluke o 

ukidanju statusa javnog dobra na konkretno nastaloj čestici, nakon parcelacije, ukoliko se to pokaže 

nužnim za z.k. provedbu, te eventualno, o prodaji ukoliko će nekretnina biti procijenjena na vrijednost višu 

od one kojom je ovlaštena raspolagati gradonačelnica, završila je pročelnica. 

  

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka ukidanja statusa javnog dobra i prodaji dijela nekretnine razmatrala 
je i Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica. 
Predsjednik Komisije gosp. Stjepan Denžić podnio je izvješće Komisije. 
 
Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica na svojoj 
sjednici održanoj 30. rujna 2019. godine, razmatrala je prijedlog Odluke o pokretanju postupka ukidanja 
statusa javnog dobra i prodaji dijela nekretnine, te predlaže Gradskom vijeću da Prijedlog usvoji u 
predloženom tekstu. 
 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednik otvara raspravu. 

 

Vijećnik Josip Obad navodi da obzirom da je već donesena slična odluka o prodaji gradske nekretnine, te 

je udovoljenu zahtjevu tvrtke Bernarda i na taj način podržan razvoj turizma u Gradu, ne vidi razlog zašto 

se sad i ovom zahtjevu ne bi udovoljilo. 

 

Vijećnika Željka Bedekovića zanima što će pisati u zemljišnim knjigama. 

 

Pročelnica odgovara da će geodeta odrediti što će pisati u zemljišnim knjigama, pretpostavlja da će pisati 

dvorište ili parkiralište. 

 

Vijećnik Željko Bedeković navodi da će podržati ovaj prijedlog jer smatra da je dobro da se nešto radi. 

 

Vijećnik Borislav Antolković navodi da bi ucrtao parkiralište samo iz razloga kako bi izbjegao da mu susjed 

parkira auto te na taj način onemogući prolaz dostave i sl. 
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Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednik je istu zaključio i dao na glasovanje Prijedlog 
Odluke o pokretanju postupka ukidanja statusa javnog dobra i prodaji dijela nekretnine. 
 
Gradsko vijeće je sa 10 glasova „za“ i 1 „suzdržan“ (većinom glasova) donijelo Prijedlog Odluke o 
pokretanju postupka ukidanja statusa javnog dobra i prodaji dijela nekretnine. 
 
Tekst akta glasi: 
 

ODLUKU  

o pokretanju postupka ukidanja statusa javnog dobra i prodaji dijela nekretnine 

Članak 1. 

 Prihvaća se zahtjev stranke Borislava Antolkovića iz Perivoja Marije Ružičke Strozzi 1, Varaždinske 

Toplice te se pokreće postupak ukidanja statusa javnog dobra i prodaje dijela nekretnine čkbr. 6103/2 ulica 

površine 684 m2 upisane u z.k. ul. 7059 k.o. Varaždinske Toplice kao javno dobro u općoj uporabi u 

vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica (1/1 dijela), i to dijela označenog na skici koja čini prilog ove Odluke 

slovnim oznakama A-B-C-D.  

Članak 2. 

Utvrđuje se da se ukidanjem statusa javnog dobra na dijelu nekretnine čkbr. 6103/2 k.o. 

Varaždinske Toplice, označenome na skici koja čini prilog ove Odluke slovnim oznakama A-B-C-D ne 

mijenja status javnog dobra na preostalom dijelu nekretnine koja i nadalje služi kao nerazvrstana cesta pod 

upravljanjem Grada Varaždinskih Toplice.  

Članak 3.  

 Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica na:  

- pokretanje postupka izrade odgovarajućeg geodetskog elaborata kojim će se izvršiti podjela 
nekretnine oznake čkbr. 6103/2 k.o. Varaždinske Toplice izdvajanjem dijela označenog na skici koja 
čini prilog ove Odluke slovnim oznakama A-B-C-D kao nove katastarske čestice; 

- pokretanje postupka procjene tržišne vrijednosti nekretnine koja će nastati izdvajanjem iz nekretnine 
oznake čkbr. 6103/2 k.o. Varaždinske Toplice, time da će odluku o prodaji predmetnog dijela 
nekretnine javnim natječajem, ovisno od njene utvrđene vrijednosti, donijeti izvršno ili predstavničko 
tijelo Grada, sukladno zakonskim ovlastima.  

Članak 4.  

Administrativno-upravna i stručna provedba ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom 

odjelu Grada.  

Gradsko vijeće će, po potrebi, donijeti i druge akte potrebne za zemljišnoknjižnu i katastarsku 

provedbu ove Odluke, u skladu sa mjerodavnim propisima.   

Članak 5. 

 Ova Odluka se, bez priloga, objavljuje u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a na snagu 

stupa osmi dan od dana objave.  

 

            PREDSJEDNIK 

                  GRADSKOG VIJEĆA 

      Franjo Prstec 
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TOČKA 6. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJICE  

ZAVIČAJNOG MUZEJA VARAŽDINSKE TOPLICE 
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je kraće izvješće uz Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice 
Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice 
  
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Zavičajnog muzeja Varaždinske 
Toplice na razmatranje i donošenje, a za izvjestiteljicu navedene točke odredila je Nives Ernoić, pročelnicu 
JUO. 
 

Pročelnica navodi da su pravne osnove donošenja samog rješenja te vođenja natječajnog postupka, 

sadržane u obrazloženju akta. Nadalje navodi da je javni natječaj proveden sukladno odredbama 

mjerodavnih propisa, time da je postupak, zbog nepostojanja upravnog vijeća u muzeju, pokrenut od strane 

gradonačelnice kao zakonske zastupnice osnivača, koja je, na temelju administrativne obrade zaprimljene 

prijave, i predložila donošenje predmetnog rješenja te imenovanje kandidatkinje. Ujedno, obradom 

zaprimljene prijave utvrđeno je kako je ista potpuna i pravovremena, te da kandidatkinja ispunjava sve 

uvjete za imenovanje. Cjelokupna je prijava dostupna za pregled u upravnom odjelu Grada Varaždinskih 

Toplica, završila je pročelnica. 

 
Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice razmatrala je i 
Komisija za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica. Predsjednik Komisije gosp. 
Ivan Dvorski podnio je izvješće Komisije. 
 
Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica na svojoj 
sjednici održanoj 30. rujna 2019. godine, razmatrala je Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice 
Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice, te predlaže Gradskom vijeću da Prijedlog usvoji u predloženom 
tekstu. 
 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednik je istu zaključio i dao na glasovanje Prijedlog Rješenja o 
imenovanju ravnateljice Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice. 
 
Prilikom glasovanja o točki 6. Dnevnog reda, sjednici nije bio prisutan Danijel Remenar koji je nakratko 
napustio sjednicu te se vratio nakon glasovanja o ovoj točki. 
 
Gradsko vijeće je sa 10 glasova „za“ (jednoglasno) donijelo Rješenje o imenovanju ravnateljice 
Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice. 
 
 
Tekst akta glasi: 
 

RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Zavičajnog muzeja 

Varaždinske Toplice 

I. 

 Spomenka Vlahović, dipl. arh. iz Varaždina, Kolodvorska ulica 8, imenuje se  ravnateljicom 

Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice na mandatno razdoblje od četiri godine. 

 

II. 

 Izreka ovog Rješenja objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“. 
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O b r a z l o ž e nj e  

 Odredbom čl. 26. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj: 61/2018., u nastavku skraćeno: 

ZoM), propisano je da ravnatelja javnog muzeja u kojem je zaposleno do pet zaposlenika, a kojim je 

osnivač jedinica lokalne samouprave, imenuje i razrješuje osnivač na način određen statutom. Budući da je 

Zavičajni muzej Varaždinske Toplice, osnovan kao ustanova, to se, na poslovanje istog odgovarajuće 

primjenjuju i odredbe Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., u 

nastavku skraćeno: ZU) kao propisa koji predstavlja sedes materiae pravnog uređenja ustanova. 

Odredbom čl. 38. st. 2. ZU tako je propisano da se zakonom ili aktom o osnivanju može odrediti da 

ravnatelja javne ustanove imenuje Vlada Republike Hrvatske, nadležno ministarstvo ili predstavničko tijelo 

jedinice lokalne samouprave. Nadalje, odredbom čl. 27. st. 1. Statuta Zavičajnog muzeja („Službeni vjesnik 

Varaždinske županije“, broj: 13/16., u nastavku skraćeno: Statut ZMVT), propisano da ravnatelja muzeja 

imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica. Sukladno navedenome, izvjesno je kako 

nadležnost za donošenje odluke o imenovanju ravnatelja Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice, pripada 

Gradskom vijeću Grada Varaždinskih Toplica, kao donositelju pojedinačnog upravnog akta u smislu 

odredbe čl. 77.a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 

60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., u nastavku 

skraćeno: ZLP(R)S).  

 

 Postupak imenovanja ravnatelja javnog muzeja nadalje je propisan odredbom čl. 26. ZoM-a koja 

stipulira da javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi osnivač, pri čemu se ravnatelja 

javnog muzeja imenuje na mandat od četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja. Odredbom čl. 41. 

ZU, propisano je da se natječaj za imenovanje ravnatelja objavljuje u javnim glasilima, time da rok do kojeg 

se primaju prijave ne može biti kraći od osam dana od dana objave natječaja. Statutom ZMVT-a, u čl. 29. 

također je propisana obveza objave javnog natječaja za imenovanje ravnatelja u nekom od tiskanih javnih 

glasila te na internetskoj stranici Grada Varaždinskih Toplica.  

 

 Postupajući sukladno navedenim odredbama, uvažavajući okolnost isteka mandata ravnateljice 

Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice, gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica jest dana 22. srpnja 

2019., godine, donijela Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice 

ustanove Zavičajni muzej Varaždinske Toplice KLASA: 112-01/19-01/2, URBROJ: 2186/026-03-19-2. Javni 

natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice objavljen je u javnim 

glasilima (Varaždinske vijesti, broj: 3891 od 30. srpnja 2019., kao i na internetskoj stranici Grada 

Varaždinskih Toplica (www.varazdinske-toplice.hr). Natječajni uvjeti propisani su sukladno kogentnoj 

odredbi čl. 26. st. 5. ZoM-a koja postulira da se ravnateljem javnog muzeja, na temelju predloženog 

četverogodišnjeg programa rada, može imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili 

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim 

izjednačen studij, najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili 

obrazovanju, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete 

propisane statutom. 

 Valja istaknuti kako je na raspisani natječaj pristigla jedna prijava – podnijeta od strane gospođe 

Spomenke Vlahović, dipl. arh. Administrativnom obradom te zapisničkim pregledom predmetne prijave, 

utvrđeno je kako je ista pravovremena i potpuna te da sadržaj primljenih isprava, a naročito životopis 

kandidatkinje s opisom dosadašnjeg radnog iskustva te Prijedlog četverogodišnjeg plana rada za Zavičajni 

muzej Varaždinske Toplice upućuju na ispunjenje svih propisanih uvjeta za imenovanje iste kao 

ravnateljice Zavičajnog muzeja. Posebno se napominje kako sadržaj četverogodišnjeg plana rada ukazuje 

na snažan razvoj Zavičajnog muzeja, kako u smislu očuvanja tradicijske muzejske baštine, ali tako i na 

valorizaciju antičke ostavštine te bogate kulturne baštine Varaždinskih Toplica. Postojeći realni planovi, 

respektabilna stručna dostignuća kandidatkinje, njen cjelokupan znanstveni rad posvećen Varaždinskim 

http://www.varazdinske-toplice.hr/
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Toplicama, a sve uz uvažavanje i dosada provedenih muzejskih projekata, ukazuju na opravdanost njenog 

izbora kao ravnateljice Zavičajnog muzeja i u narednom, četverogodišnjem mandatu.  

 Sukladno navedenome, prihvaćen je prijedlog gradonačelnice te je riješeno kao u izreci. Dispozitiv 

ovog rješenja bit će, kao dio pojedinačnog upravnog akta, objavljen u Službenom vjesniku Varaždinske 

županije.  

 Sadržaj upute o pravnom lijeku propisan je sukladno odredbi čl. 77.a. ZLP(R)S-a, koja stipulira da 

se protiv pojedinačnih akata predstavničkog tijela kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim 

interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti 

žalba, već se može pokrenuti upravni spor. 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:  

 Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem 

tužbe nadležnom Upravnom sudu u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana dostave ovoga Rješenja.  

 

 

        Predsjednik Gradskog vijeća 

         Franjo Prstec 

 
 
 

TOČKA 7. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DAROVANJU POKRETNINA OSNOVNOJ  

ŠKOLI ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA 
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je kraće izvješće uz Prijedlog Odluke o darovanju pokretnina Osnovnoj 
školi Antuna i Ivana Kukuljevića. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o darovanju pokretnina Osnovnoj školi Antuna i Ivana 
Kukuljevića na razmatranje i donošenje, a za izvjestiteljicu navedene točke odredila je pročelnicu Nives 
Ernoić.  
 

Pročelnica navodi da je rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja, Glazbenoj školi u Varaždinu 

odobreno izvođenje Nastavnog plana i programa za osnovnu glazbenu školi za instrumente klavir, tambure, 

saksofon, harmonika i truba u Područnom odjelu u Varaždinskim Toplicama. Područni odjel Glazbene škole 

djelovat će u prostorijama Osnovne škole Antuna i Ivana Kukuljevića u Varaždinskim Toplicama. 

Uvažavajući činjenicu kako će se otvaranjem Područnog odjela Glazbene škole u Varaždinskim Toplicama 

unaprijediti obrazovni standard djece s područja Varaždinskih Toplica te uvelike olakšati izvođenje 

nastavnog programa koje će se sada, umjesto u Varaždinu, održavati u Varaždinskim Toplicama, to je 

izvjesno kako se radi o važnom projektu društvenog karaktera. Stoga, kupnjom instrumenata i opreme 

potrebne za izvođenje nastavnog programa, neposredno se utječe na poboljšanje društvenog, obrazovnog 

standarda djece osnovnoškolskog uzrasta s područja Varaždinskih Toplica. Nadalje, a uvažavajući 

činjenicu da će se predmetni instrumenti koristiti isključivo za potrebe provedbe nastavnih programa, to se 

pokazuje korisnim prenijeti pravo vlasništva istih u korist osnovne škole koja će odrediti korištenje i 

raspolaganje istima, u obrazovne i osnovnoškolske svrhe, čak i u slučaju prestanka postojanja Područnog 

odjela Glazbene škole. Na temelju izvršenog darovanja, osnovna škola će prepustiti korištenje i uporabu 

opreme Glazbenoj školi u Varaždinu te utvrditi granice odgovornosti za postupanje s njima, završila je 

pročelnica. 

 

Prijedlog Odluke o darovanju pokretnina Osnovnoj školi Antuna i Ivana Kukuljevića razmatrala je i Komisija 
za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica. Predsjednik 
Komisije gosp. Stjepan Denžić podnio je izvješće Komisije. 
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Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica na svojoj 
sjednici održanoj 30. rujna 2019. godine, razmatrala je Prijedlog Odluke o darovanju pokretnina Osnovnoj 
školi Antuna i Ivana Kukuljevića, te predlaže Gradskom vijeću da Prijedlog usvoji u predloženom tekstu. 
 

O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednik otvara raspravu. 

 
Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednik je istu zaključio i dao na glasovanje Prijedlog Odluke o 
darovanju pokretnina Osnovnoj školi Antuna i Ivana Kukuljevića. 
 
Gradsko vijeće je sa 11 glasova „za“ (jednoglasno) donijelo Prijedlog Odluke o darovanju pokretnina 
Osnovnoj školi Antuna i Ivana Kukuljevića. 
 
 
Tekst akta glasi: 

O D L U K U 

o darovanju pokretnina Osnovnoj školi Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice  

 

Članak 1. 

 Na temelju ove Odluke, Grad Varaždinske Toplice daruje Osnovnoj školi Antuna i Ivana Kukuljevića 

Varaždinske Toplice pokretnine koje predstavljaju komplet opreme i namještaja potrebnog za provođenje 

nastavnog plana i programa za osnovnu glazbenu školu za instrumente: klavir, tambure, saksofon, 

harmonika i truba u Područnom odjelu u Varaždinskim Toplicama Glazbene škole u Varaždinu.  

 

Članak 2.  

 Sukladno članku 1. ove Odluke, Grad Varaždinske Toplice daruje te u vlasništvo Osnovne škole 

Antuna i Ivana Kukuljevića nenaplatno prenosi pravo vlasništva kompleta opreme i namještaja prema 

sljedećoj specifikaciji: 

- pianino Yamaha B1 PE 109 cm komada 3 
- truba sa koferom i usnikom Yamaha YTR-4335GII komada 2 
- alt saksofon Yamaha YAS – 280 komada 2 
- harmonika s futrolom Hohner Bravo III 72 Black Facelift komada 1 
- harmonika s futrolom Hohner Bravo II 60 Red Facelift komada 1 
- školska ploča sa crtovljem Euro unit komada 2 
- klavirska stolica Lyon Style LS PB2 PE komada 7 

 
 Ukupna vrijednost pokretnina navedenih u stavku 1. te njihove postave, u skladu s kupovnom 

cijenom koju je Grad Varaždinske Toplice podmirio prilikom kupoprodaje, iznosi 144.762,49 kuna.  

 

Članak 3.  

 Darovanje pokretnina specificiranih u članku 2. ove Odluke vrši se s isključivom svrhom 

omogućavanja provođenja nastavnog plana i programa za osnovnu glazbenu školu, odnosno za 

provođenje drugih osnovnoškolskh obrazovnih programa glazbenog karaktera.  

 

Članak 4. 

 Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica na sklapanje odgovarajućeg pravnog 

posla o darovanju pokretnina.  

Članak 5.  

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 PREDSJEDNIK 

 GRADSKOG VIJEĆA 

 Franjo Prstec 
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        TOČKA 8. 

PRIJEDLOG ODLUKE O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O OSNIVANJU TIMA 
CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE 

 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je kraće izvješće uz Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o 

osnivanju tima civilne zaštite opće namjene Grada Varaždinske Toplice. 

 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju tima civilne zaštite 
opće namjene Grada Varaždinske Toplice, na razmatranje i donošenje, a za izvjestiteljicu navedene točke 
odredila je pročelnicu Nives Ernoić.  
 
Pročelnica navodi da imajući u vidu procjenjeno stanje rizika na području Grada Varaždinskih Toplica te 

samu činjenicu da bi, ustrojenu postrojbu civilne zaštite opće namjene, u smislu novih propisa, valjalo 

odgovarajuće opremiti, osigurati, educirati iz proračunskih sredstava, a sve nauštrb sredstava namijenjenih 

drugim snagama civilne zaštite, prije svega, vatrogastvu i HGSS-u, pokazuje se realnim i opravdanim 

donijeti odluku o ukidanju tima civilne zaštite te ubuduće, potencijal razvoja sustava civilne zaštite, u što je 

moguće većoj mjeri, usmjeriti prema vatrogastvu, povjerenicima, koordinatorima i drugim operativnim 

snagama, završila je pročelnica. 

 
O ovome prijedlogu predsjednik otvara raspravu. 

 
Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednik je istu zaključio i dao na glasovanje Prijedlog Odluke o 
stavljanju van snage Odluke o osnivanju tima civilne zaštite opće namjene Grada Varaždinske Toplice 
 
Gradsko vijeće je sa 11 glasova „za“ (jednoglasno) donijelo Odluku o stavljanju van snage Odluke o 
osnivanju tima civilne zaštite opće namjene Grada Varaždinske Toplice. 
 
Tekst akta glasi: 
 

O D L U K U 

o stavljanju van snage Odluke o osnivanju tima civilne zaštite opće namjene Grada Varaždinske Toplice 

 

Članak 1. 

 

 Utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica dana 18. prosinca 2009. godine 

donijelo Odluku o osnivanju tima civilne zaštite opće namjene Grada Varaždinske Toplice KLASA: 810-

01/09-01/2, URBROJ: 2186/026-01-09-4 te da je osnovani tim, u sustavu civilne zaštite Grada Varaždinskih 

Toplica, u smislu pozitivnih propisa, predstavljao postrojbu civilne zaštite opće namjene, na razini jedinice 

lokalne samouprave.  

Članak 2. 

 

 Ovom se Odlukom stavlja van snage Odluka o osnivanju tima civilne zaštite opće namjene Grada 

Varaždinske Toplice KLASA: 810-01/09-01/2, URBROJ: 2186/026-01-09-4 od 18. prosinca 2009. godine.   

 

Članak 3.  

 

 Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Grada Varaždinskih Toplica obavljat će 

preostale operativne snage civilne zaštite propisane odredbom članka 20. stavka 1. Zakona o sustavu 
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civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15., 118/18.), a sve sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća na 

području Grada Varaždinske Toplice. 

Članak 5. 

 

 Ova Odluka objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a na snagu stupa osmi dan 

od dana objave. 

 

 PREDSJEDNIK 

 GRADSKOG VIJEĆA 

 Franjo Prstec 

 
 

Prije prelaska na točku 9. Dnevnog reda, predsjednica kluba vijećnika HDZ-a, gospođa Ljubica 
Nofta, zatražila pauzu od 15 minuta. 
 

 
TOČKA 9. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU GRADONAČELNICE  
OD 01.01.2019. – 30.06.2019. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je kraće izvješće uz Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu 
gradonačelnice od 01.01.2019. – 30.06.2019. 
 

Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice od 
01.01.2019. – 30.06.2019., na razmatranje i donošenje, te je ujedno i izvjestiteljica navedene točke. 
 
Gradonačelnica je podnijela kraće izvješće. 

 
O ovome prijedlogu predsjednik otvara raspravu. 

 
Vijećnik Željko Bedeković navodi da izvješće neće prihvatiti iz par konkretnih razloga, napominje da se 
puno priča o projektima a da ništa nije završeno, kao primjer navodi Senzomotornu dvoranu, Reciklažno 
dvorište, Trg Republike Hrvatske i Autobusni kolodvor, ništa od navedenog nije završeno. Stava je da nije 
dobro što gradonačelnica ne održava zborove građana. Nadalje, navodi da je jedan od razloga ne 
prihvaćanja ovakog izvješća, podatak da je Grad iz EU fondova ostvario iznos od 30.00,00 kuna, što je 
0,73% povlačenja sredstava, navodi da je to sramotno. 
 
Vijećnik ivan Dvorski navodi da je svakako potrebno više razgovora vijećnika i gradonačelnice te 
zajedničkim snagama da naprave nešto od ovog Grada i da se radi uspješnije. 
 
Vijećnik Borislav Antolković predlaže više međustranačkih sastanaka na kojima se bude raspravljalo u vezi 
projekata, smatra da je moguće ostvariti više europskih sredstava. 
Nadalje smatra da treba zaposliti čim prije komunalnog redara jer se primjećuje zapuštenost Grada. 
Stava je da treba istražiti mogućnosti ulaska u privatno vlasništvo u svrhu čišćenja zapuštenih nekretnina te 
takve poslove pravno regulirati. 
 
Pročelnica odgovara da se može pravno regulirati na način da se izda rješenje i uputi TD Forum Toplice 
d.o.o. da očisti zapuštenu privatnu nekretninu. Problem je u naplati, Forum očisti i ispostavi fakturu Gradu, 
Grad plati i potražuje sredstva od stvarnog vlasnika i tu nastaje problem,  
 
Vijećnik Željko Bedeković navodi da na Upravno vijeće Specijalne bolnice Varaždinse Toplice, nije 
zaprimljen niti jedan zahtjev Grada vezan za korištenje nekretnina koje su u vlasništvu bolnice, a koje nisu 
u funkciji, stava je da Grad treba pokrenuti inicijativu. 
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Pročelnica odgovara da to nije točno, sastanak u vezi takvih nekretnina održan je u uredu ravnatelja 
gospodina Kovačića, te je upućen i pismeni zahtjev, ali je odgovar na zahtjev Grada bio negativan. 
 
Vijećnik Željko Bedeković moli da mu se dostavi ta e-mail prepiska. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća navodi da se ništa nije promijenilo od zadnjeg izvješća gradonačelnice kad 
izvjeće nije imalo njegovu podršku. Napominje da je Grad Varaždinske Toplice najlošiji Grad u Županiji, a 
lošiji je i od nekih Općina. Navodi da Gradska uprava ne funkcionira, komunalni redar je dao otkaz zbog 
narušenih međuljudskih odnosa, smatra da je općenito gradski komunal jako loš. 
 
Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednik je istu zaključio i dao na glasovanje Prijedlog 
Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice od 01.01.2019. – 30.06.2019. 
 
Gradsko vijeće je sa 8 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i 1 „suzdržan“ (većinom glasova) donijelo 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice od 01.01.2019. – 30.06.2019. 
 
Tekst akta glasi: 
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Izvješće o radu gradonačelnice Grada Varaždinskih Toplica 

za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE 

GRADONAČELNICA 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinske Toplice, 30. lipnja 2019. 
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Temeljem odredbe članka 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15. i 123/17.) i 

članka 50. Statuta Grada Varaždinskih Toplica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 7/13., 26/13., 

38/13., 4/18. i 42/18.), podnosim 

 

IZVJEŠĆE O RADU 

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2019. 

 

 

1. UVOD 
 

Temeljem odredbe članka 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., u 

nastavku skraćeno: ZLP(R)S) i članka 50. Statuta Grada Varaždinskih Toplica ("Službeni vjesnik 

Varaždinske županije" br. 7/13., 26/13., 38/13., 4/18. i 42/18.,  u nastavku skraćeno: Statut), 

gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica u obvezi je Gradskom vijeću podnositi polugodišnja izvješća o 

svom radu. 

 

Gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica zastupa Grad i nositeljica je izvršne vlasti Grada. 

 

 Gradonačelnica Grada, u okviru svojih nadležnosti propisanih ZLP(R)S-om i Statutom obavljajući 

izvršnu vlast, ima sljedeće ovlasti: 

 

1. priprema prijedloge općih akata, 
2. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, 
3. utvrđuje prijedlog proračuna Grada, prijedlog odluke o izvršenju proračuna i prijedlog odluke o 

privremenom financiranju, 
4. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada, kao i njezinim prihodima i rashodima, u 

skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća, 
5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Grada i raspolaganju ostalom imovinom 

pojedinačne vrijednosti do najviše 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina 
te raspolaganje ostalom imovinom  planirano u proračunu Grada i provedeno u skladu sa zakonom, 

6. imenuje i razrješuje predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba kojima je 
Grad osnivač, trgovačkih društava u kojima Grad ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je 
Grad osnivač, osim ako posebnim zakonom nije drukčije određeno, a odluku o imenovanju i 
razrješenju  gradonačelnik je dužan dostaviti Gradskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i 
objaviti u službenom glasilu Grada, 

7. upravlja prihodima i rashodima Grada, 
8. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada, 
9. odobrava korištenje tekuće pričuve do iznosa utvrđenog gradskim proračunom u skladu sa zakonom i 

Statutom te općim aktima Grada, 
10. ulazi u financijske odnose zaduživanja Grada na temelju odobrenja Gradskog vijeća, 
11. preuzima obveze do iznosa utvrđenog gradskim proračunom, 
12. donosi Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada, 
13. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada na način propisan zakonom, 
14. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, 
15. utvrđuje Plan prijma u službu u upravna tijela Grada, 
16. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i 

argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba, 
17. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana, 
18. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih 

djelatnosti, 
19. sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima, 
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20. usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, 
odnosno poslova državne uprave čije je obavljanje preneseno na Grad, 

21. nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave 
22. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja, 
23. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 
24. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora, 
25. obavlja i druge poslove predviđene zakonom i Statutom. 
 

2. JAVNOST RADA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I PROTOKOLARNI DOGAĐAJI 
 

Radi transparentnosti rada gradonačelnice, Gradskog vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela, 

redovito je ažurirana internetska stranica Grada www.varazdinske-toplice.hr. U izvještajnom razdoblju, 

pripremljena je i nova internetska stranica koja se još uvijek popunjava i oblikuje. 

 

Za navedeno razdoblje Grad Varaždinske Toplice ima sklopljene Ugovore o poslovnoj suradnji sa 

sljedećim medijskim kućama: Radio Novi Marof d.o.o., Varaždinske vijesti d.o.o., Regionalni tjednik d.o.o., 

Conceptus Publica d.o.o., IN Promocija d.o.o., Radio Varaždin d.o.o., VTV - Varaždinska televizija d.o.o., 

Požeški dnevnik d.o.o., Finesa Consors d.o.o. 

 

O aktivnostima gradonačelnice i njezinog zamjenika sa ciljem predstavljanja njihova rada i 

podizanja razine opće informiranosti građana o radu izvršne vlasti, mediji su redovito, putem priopćenja, 

izvještavani o svim aktivnostima te su objavljivane sve novosti vezane uz rad gradonačelnice i događanja u 

Gradu Varaždinskim Toplicama. 

 

 Informiranje građana putem web stranice Grada i dalje ostaje jedan od glavnih servisa 

komuniciranja s građanima. U promatranom razdoblju zabilježen je porast pisane, a naročito elektroničke 

komunikacije s građanima i medijima, o raznim temama s područja izvršne gradske vlasti.   

 

Obilježeni su državni i vjerski blagdani te su polagani vijenci i svijeće kod spomenika poginulim 

hrvatskim braniteljima u Varaždinskim Toplicama kao i kod spomen obilježja u Svibovcu. 

 

 

3. GRADSKO VIJEĆE 
 

Na temelju odredbe članka 48. ZLP(R)S-a, u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, 

gradonačelnica je u okviru svoje nadležnosti utvrdila prijedloge odluka i akata o kojima raspravlja i koje 

donosi Gradsko vijeće, te ih je uputila na raspravu, razmatranje i donošenje Gradskom vijeću. Gradsko 

vijeće je u izvještajnom razdoblju, donijelo akte prema sljedećim prijedlozima Gradonačelnice: 

 

1. Odluka o komunalnoj naknadi, 
2. Odluka o komunalnom doprinosu, 
3. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Forum Toplice d.o.o., 
4. Odluka o visini paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu, odnosno po krevetu za 2019. 

godinu, 
5. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Grada 

Varaždinskih Toplica u 2019. godini, 
6. Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Grada Varaždinskih Toplica u 

vlasništvu javnog isporučitelja vodne usluge, 
7. Odluka o ustrojstvu upravnog tijela Grada Varaždinskih Toplica, 
8. Odluka o mreži nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždinskih Toplica, 
9. Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonice na području Grada Varaždinskih Toplica, 
10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 

http://www.varazdinske-toplice.hr/
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2018. godine, 
11. Zaključak o informiranju Gradskog vijeća o sudskim postupcima koji se vode protiv bivšeg direktora 

Turističke zajednice Grada Varaždinskih Toplica, Hrvoja Potrebice i trgovačkog društva Bilanca 
d.o.o., 

12. Zaključak o infomiranju Gradskog vijeća o sudskim i upravnim postupcima vezanima za prestanak 
službe bivše pročelnice Željke Sakač, 

13. Zaključak o informiranju Gradskog vijeća o sudskom postupku koji se vodi protiv bivše ravnateljice 
Dječjeg vrtić „Tratinčica“ Ruže Perec, 

14. Odluka o suglasnosti za nabavu usluge geodetske izmjere u svrhu unaprjeđenja evidencije objekata 
koji podliježu naplati javnih davanja na području Grada Varaždinskih Toplica, 

15. Odluka o suglasnosti na provedbu projekta vodoistražnih radova u Varaždinskim Toplicama, 
16. Odluka o izradi 4. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Varaždinskih Toplica, 
17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća gradonačelnice o lokacijama i količinama odbačenog otpada, 

troškovima uklanjanja odbačenog otpada te provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog 
odbacivanja otpada i uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Varaždinskih Toplica 
u 2018. godini, 

18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada na području Grada 
Varaždinskih Toplica za 2018. godinu. 

 

 Koristeći vlastite ovlasti propisane odredbom čl. 48. ZLP(R)S-a, gradonačelnica je u izvještajnom 

razdoblju, vodeći se odredbama zakona i podzakonskih akata donijela sljedeće akte:  

 

1. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel 
Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu, 

2. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel  i Vlastiti pogon Grada Varaždinske Toplice za 
2019. godinu (Kratkoročni plan), 

3. Zaključak o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizma, štetnih člankonožaca 

(arthropoda) i štetnih glodavca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama 

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Varaždinske Toplice, 

4. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu, 

5. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Tratinčica“ Varaždinske 

Toplice. 

 
 

4. AKTIVNOSTI GRADONAČELNICE 
 

Gradonačelnica svakodnevno i redovito komunicira s građanima, poslovnim partnerima i drugim 

jedinicama područne i regionalne samouprave, predstavnicima tijela središnje državne uprave, i to 

najčešće putem sastanaka u njenom uredu, u terminima koji se prethodno zakazuju. U izvještajnom 

razdoblju gradonačelnica na dnevnoj razini prima građane koji se obraćaju s problemima različite tematike i 

to najčešće: uređenje komunalne infrastrukture, imovinsko-pravni odnosi s Gradom, socijalna problematika, 

organizacija manifestacija te rad udruga Grada. 

 

 Osim s građanima, gradonačelnica je održala brojne sastanke s poslovnim partnerima i drugim 

jedinicama područne i regionalne samouprave, predstavnicima tijela središnje državne uprave, a neki od 

njih su: Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske šume d.o.o., Hrvatske vode, Varkom d.d., Čistoća d.o.o., Hep – 

operator distribucijskog sustava d.o.o., Galdi d.o.o., AB Jelić d.o.o., Portal d.o.o., Niskogradnja – Knežević, 

Hranić - DDV d.o.o., Niskogradnja Huđek, Metalne konstrukcije Varaždin d.o.o., Geotehnički fakultet 

Varaždin, Zavod za geotehniku Zagreb, Zavod za hidrotehniku Zagreb, Specijalna bolnica za medicinsku 

rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Udruga Lag izvor, Labos d.o.o. Varaždin, ravnateljica dječjeg vrtića 
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„Tratinčica“ Varaždinske Toplice, ravnateljica Zavičajnog muzeja Grada Varaždinskih Toplica, direktor 

trgovačkog društva Forum Toplice d.o.o., direktorica Turističke zajednice Varaždinske Toplice i drugi. 

 

 Posebno važna tema poslovnih sastanaka s predstavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru i 

predstavnicima tijela središnje državne uprave jest rad na razvojnim projektima Grada, moguće privlačenje 

sredstava iz fondova Europske unije i domaćih izvora sredstava te modalitet i praćenje izvršavanja 

projekata u tijeku uz izradu projektnih ideja za buduće razdoblje.  

 

 U tu se svrhu gradonačelnica rado odaziva na sve sastanke koji se održavaju na razini tijela 

središnje državne uprave i Varaždinske županije, a na kojima se diskutira o konkretnoj problematici 

razvojnih projekata i razvojne strategije. 

 

S predstavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru diskutirano je o mogućnostima poboljšanja 

komunalne, vodne i cestovne infrastrukture na području Grada, a naročito o potrebi usklađenja izvođenja 

projekata, dok je s predstavnicama proračunskih korisnika razmatrana tekuća problematika i razvojne 

mogućnosti. S direktoricom Turističke zajednice razmatrane su mogućnosti poboljšanja turističke ponude 

na području Grada, razvoja javne turističke infrastrukture te unaprjeđenja manifestacija koje se održavaju 

na području Grada.  

 

 U izvještajnom razdoblju sklopljeni su sljedeći ugovori: 

 

1. Radio Novi Marof, Kralja Tomislava 5, 42220 Novi Marof, Ugovor o poslovnoj suradnji 
2. Nadica Balažinec, Ulica Antuna i Gustava Matoša 1, 42223  Varaždinske Toplice, Ugovor o djelu 

   
3. „Vip Media j.d.o.o., Vladimira Nazora 1, Ivanec, Ugovor o medijskoj promociji manifestacija i 

aktivnosti  
4. Varaždinske vijesti d.d., Frane Supila 7b, 42000 Varaždin, Ugovor o poslovnoj suradnji 
5. Crodux plin d.o.o., Savska Opatovina 36, 10090 Zagreb, Dodatak 1. Ugovoru o opskrbi električnom 

energijom kupca, 
6. Portal d.o.o., Ulica Petra Zrinskog 29, Hrašćica, Dodatak Ugovoru o izvođenju radova 
7. In Promocija d.o.o., Nikole Tele 1a, 40321 Mala Subotica, Ugovor o medijskoj promociji aktivnosti u 

Gradu Varaždinske Toplice 
8. Radio Varaždin d.o.o., Frane Supila 7/a, 42000 Varaždin, Ugovor o promidžbi i informiranju  
9. Fasade i interijeri Vuk, obrt za izradu fasada i uređenje interijera vl. Dubravko Vuk, Duga ulica 48, 

Var. Toplice, Ugovor o izvođenju građevinskih radova 
10. Planex Radio d.o.o., Radio Megaton, Varaždinska 49/a, Cargovec, 42205 Vidovec, Ugovor o 

medijskoj promociji br. 732  
11. Zajednica športskih udruga Grada Varaždinskih Toplica, Ulica Ivana Tkalčića 3, 42223 Varaždinske 

Toplice, Ugovor o korištenju sredstava proračuna Grada  
12. Udruga Lijepa naša, Heinzelova 6/II., 10000 Zagreb, Sporazum o suradnji u provođenju 

međunarodnog programa Ekoškole u RH za 2019. godinu 
13. Veterinarska stanica d.d., Trg Ivana Perkovca 24, 42000 Varaždin Ugovor o sustavnoj deratizaciji u 

2019. 
14. Međunarodna agencija za razvoj d.o.o., Ivana Meštrovića 4, 42000 Varaždin, Ugovor o izvršenju 

usluge izrade Izmjena i dopuna Strategije razvoja Grada Varaždinskih Toplica 
15. Varkom d.d., Trg bana Jelačića 15, 42000 Varaždin, Ugovor o prijenosu komunalnih vodnih 

građevina  
16. VTV – Varaždinska televizija d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 6a, 42000 Varaždin, Ugovor o 

međusobnim pravima i obvezama u produkciji posebnih emisija i reportaža   
17. Fine’sa Consors d.o.o., eVaraždin za medijske usluge – Podružnica Varaždin, Ivana Kukuljevića 23, 

Varaždin, Godišnji ugovor o kupoprodaji oglasnog prostora br. 00533/0020197 
18. Fine’sa Consors d.o.o., eVaraždin za medijske usluge – Podružnica Varaždin, Ivana Kukuljevića 23, 

Godišnji ugovor o kupoprodaji oglasnog prostora br. 00433/0020197 
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19. Udruga za zaštitu životinja „Spas“, Varaždin, Trg Pavla Štoosa 39, 42000 Varaždin, Ugovor o 
obavljanju poslova skloništa za životinje na području Grada Varaždinskih Toplica, 

20. Regionalni tjednik d.o.o., Anina 11, 42000 Varaždin, Ugovor o marketinškoj suradnji br. 16/2019. 
21. Geotehnika d.o.o., Put Puntinka 33,  Selca Ugovor o građenju – izvođenje radova izgradnje i 

opremanja reciklažnog dvorišta, 
22. Marinela Bešenić, Petkovec Toplički 126, Ugovor o djelu, pomoć pri pakiranju uplatnica za kom. 

naknadu i naknadu za uređenje voda, 
23. Marijana BIS, Gornja Poljana 11, Ugovor o djelu, pomoć pri raznošenju uplatnica za kom. naknadu i 

naknadu za uređenje voda, 
24. Lokalna akcijska grupa IZVOR, Vladimira Nazora 142230 Ludbreg, Ugovor o reguliranju prava i 

obveza između Grada Varaždinskih Toplica i Lokalna akcijska grupa IZVOR 
25. HEP – opskrba d.o.o., Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca 

broj: 0-19-0106,  
26. Niskogradnja Huđek Vladimira Nazora 157, Petrijanec, Dodatak Ugovoru o građenju na radovima 

rekonstrukcije nerazvrstane ceste NC Hrastovec Toplički, 
27. Dječji vrtić Tratinčica Varaždinske Toplice Ulica braće Radića 14, 42223 Varaždinske Toplice, 

Ugovor o darovanju pokretnine u naravi oprema (igrala i pomagala) senzomotornog vježbališta, 
28. Turistička zajednica Grada Varaždinske Toplice, Trg Slobode 16, 42223 Varaždinske Toplice, 

Ugovor o sufinanciranju projekta Turističke zajednice Grada Varaždinske Toplice,  
29. Varkom d.d., Trg bana Jelačića 15, 42000 Varaždin, Sporazum 114/2019 o interventnom 

održavanju vodoopskrbne mreže u ulici Matije Gupca u Varaždinskim Toplicama, 
30. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Dodatak 

Ugovoru o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava, 

31. Hrvatske vode – pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 20, 10000 Zagreb, 
Ugovor o plaćanju materijalnih troškova nastalih pri obračunu i naplati naknade za uređenje voda i 
drugim pitanjima u vezi s obavljanjem poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda,  

32. Portal d.o.o., Ulica Petra Zrinskog 29, Hrašćica, Dodatak II. Ugovoru o izvođenju radova na izgradnji 
II faze grobne kuće Rukljevina 

33. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb, Sporazum o 
sufinanciranju uređenja objekt PP Novi Marof, Republika Hrvatska, 

34. Via Plan d.o.o., Ivana Severa 15, 42000 Varaždin, Dodatak I. Ugovoru o izradi projektne 
dokumentacije 

35. Niskogradnja Huđek, Vladimira Nazora 157, Petrijanec, II Dodatak Ugovoru o građenju na radovima 
rekonstrukcije nerazvrstane ceste Hrastovec Toplički 

36. HP – HRVATSKA POŠTA D.D., Jurišićeva 13, 10000 Zagreb, Ugovor o poslovnoj suradnju broj: DM 
– 02/3-005316/19, 

37. ELDA PROJECT j.d.o.o., Šetalište dr. Franje Tuđmana 1, 42000 Varaždin, Ugovor o izvođenju 
građevinskih radova, izvođenje radova izgradnje javne rasvjete 

38. Galdi Čurilovec d.o.o., Čurilovec 10a, 42222 Ljubešćica, Ugovor o građenju, izvođenje građevinskih 
radova rekonstrukcije Ulice Matije Gupca u Varaždinskim Toplicama,  

 
 

5. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 
 

Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić bio je gost Varaždinskih Toplica te je održao 
predavanje u sklopu javne tribine. Uvaženog gosta kardinala Vinka Puljića u Varaždinskim Toplicama su 
dočekali gradonačelnica Dragica Ratković, zamjenik gradonačelnice, Ivica Čičak, dr. med., predsjednik 
Gradskoga vijeća Franjo Prstec, toplički župnik i dekan Varaždinskotopličkog dekanata vlč. Stjepan 
Mostečak te varaždinski biskup Josip Mrzljak. Kardinal Puljić je zajedno s biskupom Mrzljakom i vlč. 
Mostečakom vodio i misno slavlje u župnoj crkvi sv. Martina u Varaždinskim Toplicama.  

 
U Varaždinskim Toplicama u organizaciji Udruge vinogradara i voćara sv. Martin održana je 

tradicionalna ceremonija „Vincekovo“. Veselom društvu pridružila se i gradonačelnica Varaždinskih Toplica, 
Dragica Ratković, dok su za glazbeni dio programa bili zaduženi veseli dečki iz Tamburaškog sastava „ex 
Fakini“. Ono što je organizatore, topličku vinogradarsku i voćarsku Udrugu posebno razveselilo je veći broj 
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mladih koji su se priključili proslavi Vincekova. Dokaz je to da zanimanja za vinogradarstvo i podrumarstvo 
u topličkom kraju ne nedostaje, baš kao niti za tradicionalne vinske fešte poput Vincekova. 

 
1. veljače 2019. godine Varaždinske Toplice ponovno su se pridružile programu popularne 

nacionalne manifestacije Noći muzeja. Za sve posjetitelje bila su otvorena vrata Zavičajnog muzeja 
Varaždinskih Toplica te je bilo moguće razgledavanje bogatog arheološkog postava i postava Galerije 
Toplissa.  

 
Grad Varaždinske Toplice bio je domaćin sjednice drvoprerađivača članova HGK – grupacije 

proizvođača ploča, održane u hotelu Minerva. Povod sastanku i raspravi bila je aktualna tema provođenja 
„Pisma razumijevanja“ za ugovaranje okvirnih godišnjih ugovora za kupoprodaju trupaca. Sjednici se 
odazvao veliki broj drvoprerađivača iz čitave Hrvatske, a bili su pozvani i predstavnici resornog 
ministarstva, Hrvatskih šuma i HGK. U raspravi tijekom sjednice još jednom je istaknuto kako je veliki broj 
malih i srednjih poduzeća raspoređen pretežno u ruralnim područjima, čime se stvaraju pretpostavke za 
ekonomski rasti i razvoj te ostanak stanovništva na tim područjima. Cilj je potaknuti finalizaciju drvne 
sirovine, razvoj kooperacija, obnovu i razvoj tradicijskih obiteljskih obrta te porast investicija u nove 
tehnologije i dizajn u Varaždinskim Toplicama. 

Novom odlukom donesenom na 17. sjednici Gradskoga vijeća, Grad Varaždinske Toplice potvrdio 
je kako mu je i dalje visoko na listi prioritete provođenje socijalno-demografskih mjera usmjerenih prema 
mladima. Naime, jednoglasnom odlukom vijećnika usvojena je odluka o oslobođenju od plaćanja 
komunalnog doprinosa za novu kategoriju, fizičke osobe mlađe od 40 godina. 

Postupak donošenja ove odluke pokrenut je na inicijativu gradonačelnice Dragice Ratković koja je 
istaknula kako posljednjih godinu dana postoje upiti mladih ljudi vezanih uz eventualne potpore za 
izgradnju stambenih objekata na području Varaždinskih Toplica. Kako u tom trenutku nije postojala odluka 
o oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa za fizičke osobe, nije im se moglo izaći u susret. Ovom 
odlukom to se mijenja. Ovo je još jedna u nizu socijalno-demografskih mjera kojima se želi privući mlade 
ljude i obitelji da dođu živjeti u Varaždinske Toplice. Pravo na ostvarenje potpore imaju osobe mlađe od 40 
godina koje će graditi kuće na području Grada, a koje ovdje imaju prebivalište ili će ga prijaviti po izgradnji 
kuće. Osim njih pravo na oslobađanje od plaćanje komunalnog doprinosa mogu ostvariti još neke 
kategorije poput hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, ustanove kojima je Grad osnivač, kao i 
investitori u vjerske objekte te objekte namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, 
tehničkoj kulturi, sportu i rekreaciji, predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju. Nadalje, važno je 
napomenuti da se novom odlukom o komunalnom doprinosu sam iznos doprinosa ne mijenja, on ostaje isti 
te je prilagođen novom Zakonu i pojedinim uputama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. 
Naime, uputa Ministarstva je da svi uvjeti o oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa, posebno za 
gospodarske subjekte, moraju biti jasno propisani. U prethodnom razdoblju kada su poduzetnici podnosili 
zahtjeve za oslobođenje plaćanja od komunalnog doprinosa, rješenje je donosila gradonačelnica. Sada su 
decidirano navedeni uvjeti i iznosi oslobođenja, a u pojedinim gospodarskim sektorima investitori se mogu 
osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa do određenog postotka. O oslobađanju od plaćanja komunalnog 
doprinosa odlučuje gradonačelnica do visine iznosa kojim ona može raspolagati u skladu s propisima 
kojima se uređuje lokalna i područna (regionalna samouprava), a iznad tog iznosa, odluku donosi Gradsko 
vijeće. 

Odluka koja uključuje oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za mlađe od 40 godina koji 
grade stambeni objekt, samo je jedna u nizu mjera kojima Varaždinske Toplice potvrđuju da su im djeca i 
mladi visoko na listi prioriteta.  

Još od 2004. godine mještani naselja Hrastovec, čekali su na pitku vodu iz vodovoda. Njihova želja 
napokon je i ostvarena dana 15. veljače, kada je u pogon puštena vodovodna mreža kroz naselje u dužini 
nešto većoj od 4,5 kilometra. U prvom krugu na vodovod su priključena 22 domaćinstva, odnosno one kuće 
u kojima ljudi stalno žive. Osim novog vodovoda, komunalna opremljenost naselja Hrastovec poboljšat će 
se i asfaltiranjem prometnica čija je izvedba u tijeku. Svečano puštanje u rad novog vodovoda obilježeno je 
u domaćinstvu Marijana Vusilovića, a na njemu su se okupili predstavnici Grada, gradonačelnica Dragica 
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Ratković, njezin zamjenik Ivica Čičak, predsjednik Gradskoga vijeća Franjo Prstec, direktor varaždinske 
komunalne tvrtke Varkom, Željko Bunić te zamjenik varaždinskog gradonačelnika Zlatan Avar. 

Gradonačelnica Dragica Ratković ocijenila je puštanje u rad vodovoda u Hrastovcu velikim danom 
za topličku zajednicu. Riječ je o projektu vrijednom 1,6 milijuna kuna, koji je kompletno financiran iz 
fondova ruralnog razvoja, mjere 7.2.1. kojim je tvrtka Varkom pokrila vodovodnu mrežu na području Grada 
Varaždinskih Toplica. Prije puštanja u rad novog vodovoda, gradonačelnica Ratković i direktor Bunić 
potpisali su ugovor o prenošenju vlasništva nad vodovodnom i kanalizacijskom mrežom na tvrtku Varkom 
kao isporučitelja tih usluga, što je bila obaveza Grada s obzirom na promjene u zakonskoj regulativi, a sve 
prema odluci Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica. Tadašnji dolazak predstavnika javnog isporučitelja 
vodne usluge, Varkom d.d. u Varaždinske Toplice je, također, iskorišten i za potpisivanje ugovora za 
nadzor i upravljanje projektom „Aglomeracija Varaždinske Toplice“.  

Od 12. do 14. veljače 2019. godine na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je 
sastanak Upravnog odbora COST projekta PortASAP – European network for the promotion of portable, 
affordable and simple analytical platforms i radionica pod nazivom „Environmental sensing: air and water 
pollution control“ u organizaciji doc. dr. sc. Ivane Grčić, doc. dr. sc. Hrvoja Meaškog, prof. Christiana 
Degrigny (Švicarska), prof. Krisjanis Smits (Latvija) i prof. Guillaumea Erny (Portugal). Cilj radionice je 
izrada i demonstracija jednostavnih open-source-hardware (OSH) uređaja za kontrolu onečišćenja u 
okolišu. Prvi dio radionice održan je na Geotehničkom fakultetu te su u sklopu radionice izrađeni  senzori 
za mjerenje kvalitete zraka, gdje se analizirala temperatura, vlaga, količina CO2 i čestica, i senzori za 
praćenje pH, temperature i mutnoće vode. Kako bi se utvrdila točnost rada uređaja u realnim uvjetima u 
okolišu, drugi dio radionice je proveden na arheološkom lokalitetu Aquae Iasae na lokaciji originalnog 
očuvanog rimskog foruma i jedinstvenog rimskog bazena s izvorom sumporne ljekovite termalne vode u 
Varaždinskim Toplicama. Senzori za kvalitetu vode isprobani na izvoru termalne vode potvrdili su 
očekivane rezultate uz vrlo malo mjernu pogrešku; izmjerena je temperatura vode od visokih 58 °C, dok je 
izmjereni pH iznosio 6,75. Terensku podršku za održavanje radionice na arheološkom lokalitetu u 
Varaždinskim Toplicama osigurali su djelatnici Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice i v.d. ravnateljica 
Muzeja Spomenka Vlahović. Sudionike programa pozdravila je gradonačelnica Grada Varaždinske Toplice 
gospođa Dragica Ratković, a u ime Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice 
zamjenik ravnatelja Bolnice gospodin Damir Mihalić. Obzirom da se radilo o međunarodnom susretu 
znanstvenika iz područja geotermalne energije, vrlo je značajno što su za lokaciju ispitivanja, odabrane 
upravo Varaždinske Toplice, prepoznavanjem istinskog prirodnog potencijala termalnog izvora. 

Kino dvorana „Ljubelj“ u Varaždinskim Toplicama bila je ispunjena do posljednjeg mjesta na 
besplatnom edukativnom predavanju na temu „Vaša klet, vikendica ili kuća kao izvor prihoda“, koje je 28. 
veljače 2019. organizirala Turistička zajednica Grada Varaždinske Toplice. S obzirom da najveći udio u 
ponudi smještajnih kapaciteta u Hrvatskoj predstavlja obiteljski smještaj, ovo je predavanje svim 
zainteresiranim posjetiteljima dalo najvažnije informacije oko prvog koraka pretvaranja vlastite nekretnine u 
turističko-smještajni kapacitet. Na predavanju su također predstavljene mogućnosti ostvarivanja 
bespovratnih potpora koje su ove godine po prvi puta osigurane, a koje se mogu koristiti za podizanje 
kvalitete smještaja, ulaganje u dodatne sadržaje poput gradnje bazena ili saune i sl. Na predavanju se 
okupio veliki broj građana Varaždinskih Toplica, ali i ostalih naselja koji gravitiraju topličkom području, 
mještani Ljubešćice, Novog Marof, Banjšćine, Kneginca, Jalžabeta, Kelemena.  

Dana 25. veljače 2019. godine, po uspješno provedenom postupku javne nabave, potpisan je 
Ugovor o gradnji i opremanju reciklažnog dvorišta između Grada Varaždinskih Toplica i tvrtke Geotehnika, 
nakon čega je 8. ožujka održan koordinacijski sastanak Uprave Grada i izvođača uoči početka radova. 
Ukupna vrijednost projekta je gotovo 2,6 milijuna kuna, od čega se čak 85 posto financira bespovratnim 
novcem iz europskih fondova. Većina preostalog novca također je osigurana kroz vanjske izvore 
financiranja poput Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a sve kako bi na korištenje 
dobili ovaj vrijedan i komunalno važan objekt. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta provodi se putem 
Operativnog plana „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ te je sufinanciran bespovratnim sredstvima 
Europske unije u skladu s ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava koji su sklopili Grad Varaždinske 
Toplice, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 
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Osiguranim iznosom obuhvaćeni su svi prihvatljivi troškovi gradnje i opremanja do potpune kompletnosti i 
funkcionalnosti reciklažnog dvorišta. 

Krajem veljače ove godine, završen je projekt izgradnje javne rasvjete, nogostupa i rekonstrukcije 
Ulice kneza Trpimira u Varaždinskim Toplicama. Riječ je o vrijednom infrastrukturnom projektu kojim se 
neposredno utjecalo na povećanje standarda lokalne infrastrukture i poboljšanje životnih uvjeta lokalnog 
stanovništva. Ovaj Projekt je sufinanciralo Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. 
Navedeno Ministarstvo sudjelovalo je u financiranju projekta sa 100.000,00 kuna, time da ukupna 
vrijednost projekta iznosi 904.505,03 kune. Valja napomenuti kako je preostali udio u projektu, osim 
potpore Ministarstva, snosio Grad Varaždinske Toplice, na teret vlastitih sredstava. Izvedbom projekta 
izgrađena je javna rasvjeta, izgrađeni su nogostupi čime se omogućila sigurna prometna komunikacija 
pješaka, a što je od osobite važnosti obzirom na blizinu škole, te je rekonstruiran kolnički zastor ceste. 
Prethodno ovim radovima, rekonstruirana je i vodovodna mreža u toj ulici, i to iz sredstava naknade za 
razvoj kojom raspolaže javni isporučitelj vodne usluge. 

U Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin dana 3. travnja 2019. godine održano je javno snimanje 
popularne televizijske emisije „Lijepom našom“. Varaždinska emisija gledateljima je prije svega, dočarala 
tradicijske, urbane i kulturne vrijednosti grada Varaždina i okolice, pri čemu je poseban naglasak stavljen i 
na Varaždinske Toplice, time da je u spektaklu sudjelovalo i Kulturno-umjetničko društvo Varaždinske 
Toplice. Emisija je ujedno prikazala i prizore te iz Varaždinskih Toplica. Radi se o važnom postignuću za 
toplički KUD. 

U Varaždinskim Toplicama održana je sjednica Vijeća za komunalnu prevenciju koju je predvodila 
njegova predsjednica i gradonačelnica Dragica Ratković. I dok je s jedne strane pohvaljena činjenica da je 
u 2018. godini zabilježeno deset kaznenih djela manje nego godinu dana ranije, brine podatak o povećanju 
broja prometnih nesreća za čak 67 posto. Tome treba pridodati i čak 29 posto više ozlijeđenih dok je jedna 
osoba smrtno stradala. Treba imati na umu da je proteklih godina porasla gustoća prometa kroz većinu 
gradskih naselja, a samim time i rizik od prometnih nesreća je daleko veći. Kao jedan od problema u 
prometu istaknut je primjer Tuhovca, naselja u kojem školski autobus staje na nekoliko mjesta i prikuplja 
djecu te ih odvozi u školu. Problem predstavljaju velike brzine automobila, ali i gusti kamionski promet. Već 
je  nekoliko puta na Gradskom vijeću Varaždinskih Toplica predlagana inicijativa oko obilježavanja i 
osvjetljivanja pješačkog prijelaza, ali i druge mjere poput dodatnih prometnih znakova, ležećih policajaca, 
mjerača brzina. Poznato je da policija provodi brojne preventivne, ali i represivne mjere, ali će se veća 
sigurnost na prometnici kroz Tuhovec postići nakon provedene rekonstrukcije. Na sastanku vijeća 
naglašena je potreba za što većom – preventivnom, ali i represivnom akcijom služba policije u naselju, a 
sve kako bi se povećala prometna i druga sigurnost građana. Istom prilikom, istaknuta je i problematika 
nelegalnog odbacivanja otpada u okoliš koje je poprimilo velike razmjere, time da su gradskom 
komunalnom redarstvu u većini takvih slučajeva vezane ruke. Naime, nakon što se pronađe ilegalni 
deponij, krivac za bacanje smeća ostaje nepoznat, a Gradu ostaje troška zbrinjavanja odlagališta. Iznos 
zbrinjavanja nelegalnih odlagališta iznosi i po nekoliko stotina tisuća kuna. Važno je edukativno i 
preventivno djelovati prema našim građanima te im ukazati na sve dostupne načine za legalno zbrinjavanje 
otpada. 

 
Djeca, mladež i mlade obitelji visoko su na listi prioriteta aktualne gradske vlasti te je donijet niz 

odluka i mjera kojima se upravo ovim kategorijama stanovništva Varaždinskih Toplica želi pomoći u 
različitim segmentima života. Grad Varaždinske Toplice tako redovito isplaćuje naknade za novorođenu 
djecu, a samo u prvom kvartalu ove godine zaprimljeno je 11 zahtjeva za financijskom potporom. Od ove 
godine, Varaždinske Toplice za prvo dijete osiguravaju 2000 kuna, za drugo dijete 3000, a za treće i svako 
sljedeće čak 5000 kuna. Početak 2019. godine započet je s čak 11 zahtjeva za isplatom naknade za 
novorođenčad i to tri zahtjeva za prvo dijete, pet zahtjeva za drugo, a ono što posebno veseli, čak tri 
zahtjeva za treće dijete u obitelji te je ukupno isplaćeno 36.000 kuna. 

 
Akcija „Zelena čistka“ i ove je godine s velikim uspjehom provedena na području Grada 

Varaždinskih Toplica. Brojne udruge, mjesni odbori, dobrovoljna vatrogasna društva i pojedinci, okupili su 
se na nekoliko lokacija kako bi toplički okoliš očistili od ilegalno odbačenog smeća. 
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Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Varaždinske Toplice, bila je domaćin 
obilježavanja i proslave 24. obljetnice vojno-redarstvene akcije Bljesak. Okupljanje sudionika sa zastavama 
bilo je ispred crkve sv. Martina u Varaždinskim Toplicama, nakon čega je u crkvi održana sveta misa za 
poginule, nestale i umrle branitelje. Svečanost je nastavljena kod spomen obilježja poginulim braniteljima 
„Bijela golubica“. Nakon podizanja zastave, himnu Lijepa Naša izveli su članovi KUD-a Varaždinske 
Toplice, te su položeni vijenci i zapaljene svijeće uz minutu šutnje i zajedničku molitvu. Pomoć u 
organizaciji proslave obljetnice akcije Bljesak pružili su i članovi udruge HVIDRA uz pokroviteljstvo Grada 
Varaždinskih Toplica. 

U Varaždinskim Toplicama potpisani su 18. svibnja, ugovori o sufinanciranju programa i projekata 
koje provode udruge. Radi se o potporama koje Grad dodjeljuje na temelju odluke gradonačelnice Dragice 
Ratković, nakon provedenog javnog natječaja, u skladu s propisima kojima se uređuje financiranje 
projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva. 
Varaždinske Toplice dodijelile su tako 375.000 kuna za projekte i programe raznih udruga i drugih 
organizacija civilnog društva, a koje svoje aktivnosti provode na području Grada. Sufinancirano je ukupno 
35 projekata i programa od interesa za opće dobro, a koji se provode u području kulture, sporta i općenitog 
poboljšanja kvalitete života lokalne zajednice. Iz gradskog proračuna za ovu je namjenu osigurano 375.000 
kuna. Osim ovih potpora koje su dodijeljene na temelju natječaja, Grad, u skladu s posebnim propisima, 
izdvaja i dodatna sredstva za rad organizacija civilnog društva. Tako je u 2019. godini planirana isplata 
financijske potpore Vatrogasnoj zajednici Grada Varaždinske Toplice u visini od 455.000,00 kuna, Zajednici 
športskih udruga Grada Varaždinskih Toplica u visini od 440.000,00 kuna, Kulturno umjetničkom društvu 
Varaždinske Toplice u visini od 55.000,00 kuna, Crvenom križu u visini od 66.000,00 kuna, a Hrvatskoj 
gorskoj službi spašavanja u visini od 10.000,00 kuna. Dakle, za programe i projekte te aktivnosti 
organizacija civilnog društva na području Grada Varaždinskih Toplica godišnje se izdvaja više od 1.4 
milijuna kuna. Udruge, njihovi programi i projekti, aktivnosti koje provode tijekom godine, obogaćuju 
društveni život Varaždinskih Toplica. Brojni Topličanci kroz udruge ostvaruju osobne afinitete te svojim 
angažmanom čine Varaždinske Toplice boljim i ljepšim mjestom za život. Briga o civilnom društvu važan je 
dio djelokruga lokalne samouprave u sektoru društvenih djelatnosti, a što se dokazuje i isplatom navedenih 
potpora. 

Kulturno-zabavnom programu Aquafesta prethodio je 2. međunarodni stručni skup „Aquae Iasae – 
Termalna voda jučer, danas, sutra“, koji je potvrdio da su Varaždinske Toplice predvodnik razvoja 
lječilišnog turizma u Hrvatskoj. Još su se jednom Varaždinske Toplice potvrdile kao odlični domaćin i 
organizator popularne manifestacije Aquafest. Naoružane rimske legije, strašni gladijatori i prelijepe nimfe, 
ponovno su nakratko vratile Toplice u antičko doba.  

Na stručnom skupu, domaći i strani predavači obuhvatili su teme vezane uz kulturnu baštinu 
Varaždinskih Toplica, predstavljene su dosadašnje spoznaje i potrebe budućih istraživanja porijekla 
termalnih voda, njihova lječilišna vrijednost, kao i projekt budućeg Spinalnog centra u Specijalnoj bolnici za 
medicinsku rehabilitaciju u Varaždinskim Toplicama. Posebno je važno što su se u  u Varaždinskim 
Toplicama okupili neki od najistaknutijih stručnjaka iz područja istraživanja geotermalnih voda, kako s 
područja RH, tako i iz međunarodne sfere. Činjenica je da se ispod našega grada skriva ogromno 
bogatstvo u obliku geotermalnih izvora. Iako im do sada nije pridavana pretjerana pozornost, upravo su 
istraživanja neophodna da bismo dobili jasniju sliku o kakvim je potencijalima riječ. Njihova vrijednost zalog 
su budućih ulaganja u razvoj lječilišnog turizma, najbrže rastuće turističke grane u svijetu.  

Prvi dan Aquafesta u petak, 31. svibnja, zaključen je koncertom Doris Karamatić na harfi u rimskoj 
bazilici, kao i atraktivnim večernjim programom na rimskom lokalitetu. Posjetitelji su mogli uživati u 
kostimiranoj povorci pod bakljama i scenskim prikazom „Lux tenebros“, odnosno „Svijetlo u mraku“. 
Prikazane su i gladijatorske borbe, ulicama su prošle rimske legije, a sve je zaokruženo druženjem uz 
ognjište u rimskom taboru. Drugog dana Aquafesta, u subotu, 1. lipnja, program je otvoren rimskom 
povorkom uz bubnjeve. Posjetiteljima i rimskom caru Konstantinu Velikom, predstavile su se sve rimske 
skupine, nakon čega je uslijedio prikaz prinašanja žrtava kod rimskih termi i rimskog foruma, a birali su se i 
najljepša nimfa i najatraktivniji Rimljanin. Ovogodišnji Aquafest zaključen je scenskim prikazom rimskih 
formacija i gladijatorskim borbama te atraktivnim fire showom. 
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6. SOCIJALNA ZAŠTITA GRAĐANA 
 

Jednokratne novčane pomoći 

Tijekom šestomjesečnog razdoblja podnesena su 4 zahtjeva za novčanu pomoć za  podmirenje režijskih 

troškova. Isplaćen je iznos od 1.720,69 kuna, te 2 zahtjeva za isplatu jednokratne novčane pomoći u 

ukupnom iznosu od 6.970,00 kn (pomoć za materijalne troškove i pomoć za školovanje). 

 

Usluga dovoza vode 

Podnijeto je 9 zahtjeva za uslugu dovoza vode domaćinstvima koja nemaju mogućnosti priključka na javnu 

vodovodnu mrežu, a Gradskoj vatrogasnoj postrojbi Varaždinske Toplice za izvršen dovoz vode isplaćeno 

je 4.500,00 kuna.  

 

Troškovi stanovanja 

Za troškove stanovanja obiteljima lošeg imovinskog stanja nije bilo isplata, budući da nije bilo podnesenih 

zahtjeva. 

 

Sufinanciranje smještaja djece u vrtićima 

Grad Varaždinske Toplice na svojem području ima dva vrtića, gradski Dječji vrtić „Tratinčica“ i privatni Dječji 

vrtić „Čarobno ogledalce“. U oba dječja vrtića Grad sudjeluje financiranjem dijela ekonomske cijene vrtića i 

to iznosom od 600,00 kuna za prvo dijete te iznosom od 700,00 kuna za drugo i svako slijedeće dijete. 

Osim na području Grada, sufinancira se i smještaj djece u vrtićima izvan područja Grada Varaždinskih 

Toplica, pod uvjetom da roditelji i dijete imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Varaždinskih 

Toplica. Osim sufinanciranjem smještaja djece, Grad sudjeluje u provođenju i drugih aktivnosti u gradskom 

dječjem vrtiću, i to financiranjem male škole te troškova logopeda.  

  

U promatranom razdoblju Grad Varaždinske Toplice, u svrhu sufinanciranja troškova smještaja u vrtićima, 

troškova male škole i troškova logopeda u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ te troškova logopeda iz proračuna 

izdvojio ukupno 994.490,54 kn. 

 

Pomoćnik u nastavi 

Grad Varaždinske Toplice financira pomoćnika u nastavi za učenika s posebnim potrebama te pomoćnike 

za rad sa predškolskom djecom s posebnim potrebama, a sve u svrhu kvalitetne integracije u redovan 

odgojno obrazovni proces. U promatranom razdoblju Grad je iz proračuna za sufinanciranje pomoćnika u 

nastavi za dijete s posebnim potrebama, koje pohađa Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ u 

Varaždinu te za pomoćnike djeci s posebnim potrebama u dječjim vrtićima s područja Grada Varaždinskih 

Toplica „Tratinčica“ i „Čarobno ogledalce“ ukupno izdvojio 73.738,08 kuna. 

 

Subvencija poljoprivrednicima  

U šestomjesečnom razdoblju podnesen je 21 zahtjev za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda i 

krmača. Sukladno zahtjevima, poljoprivrednicima s područja Grada Varaždinskih Toplica isplaćena je 

subvencija u ukupnom iznosu od 6.800,00 kuna, a sve u interesu razvoja stočarstva. Kako bi se omogućila 

što kvalitetnija isplata subvencija i ostalim poljoprivrednicima, ugroženima postojećim klimatskim 

promjenama, u izvještajnom je razdoblju održano nekoliko sastanaka s pčelarima s područja Grada 

Varaždinskih Toplica, a sve radi izrade što prikladnijeg programa potpora. 

 

 

Naknada novorođenoj djeci Grada Varaždinskih Toplica 

Podneseno je 13 zahtjeva za isplatu naknade za novorođenčad. Kako je to prethodno detaljno pojašnjeno, 

Grad Varaždinske Toplice za svako novorođeno dijete s područja Grada isplaćuje naknadu u visini od 
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2.000,00 kuna. za prvo dijete, za drugo dijete 3.000,00 kuna, za treće dijete 5.000,00 kuna, i za svako 

daljnje dijete 7.500,00 kuna. Za realizaciju ove mjere u šestomjesečnom razdoblju isplaćeno je 41.000,00 

kuna. ( 4 djece x 2.000,00 kn, 6 djece x 3.000,00 kn, 3 djece x 5.000,00 kn).  

 

Sufinanciranje smještaja djece u produženom boravku u O.Š. 

U promatranom razdoblju u tu svrhu isplaćeno je 44.772,33 kuna. 

 

Za maturalna putovanja i školu u prirodi isplaćeno je ukupno 4.240,00 kn za 4 učenika iz obitelji loših 

socio-ekonomskih prilika. 

 

Isplaćene su stipendije studentima u ukupnom iznosu od 202.500,00 kuna za 66 studenata. 

 

 

 

U izvještajnom razdoblju redovno su isplaćivane dotacije: 

• Vatrogasnoj zajednici Grada Varaždinskih Toplica (230.000,00 kn + DVD-i dotacije po 
ugovorima za 2019., DVD Tuhovec 10.000,00 kn, DVD Leskovec 10.000,00 kn, DVD Var. 
Toplice 20.000,00 kn,  što ukupno iznosi 270.000,00 kuna) 

• Crvenom križu (27.500,04), 
• Kulturno umjetničkom društvu Toplice (27.500,04), 
• Zajednici sportskih udruga (mjesečne dotacije 199.999,98 kn, za nogometni kamp 20.000,00 kn, 

za trku 20.000,00, za Karate klub Goju Ryu V.Toplice 8.000,00  kn), sveukupno 247.999,98 kn 
• Udruzi Mrav – za sufinanciranje pomagača djeci s posebnim potrebama (69.735,78), 
• Gorska služba spašavanja (5.000,00 kn) 
• Udrugama i organizacijama civilnog društva za provođenje programa i projekata na području 

Grada Varaždinskih Toplica u 2019. godini isplaćeno je ukupno 340.000,00 kn (potpisano 35 
ugovora, od čega se 2 ugovora odnose na jednokratnu financijsku potporu Rkt. Župi sv.Martina 
Biskupa V.Toplice u iznosu od 50.000,00 kn i Rkt. Župi Sv. Tri kralja Svibovec u iznosu od 
50.000,00 kn), 

• ostalim udrugama (5.400,00) 
 

 Polazeći od činjenice kako svoju dužnost gradonačelnica obavlja profesionalno, a njezin zamjenik 

volonterski, to je njihov rad organiziran na način da je gradonačelnica u svojem uredu svakodnevno, u 

uredovno vrijeme, osim u situacijama kada je poslovno odsutna zbog sastanaka i drugih obveza. Zamjenik 

gradonačelnice, u ovisnosti od dopustivosti svojeg radnog vremena, prisustvuje svim važnim sastancima, 

sjednicama Gradskog vijeća te, ujedno, u slučaju iznimne odsutnosti, a po prethodnom ovlaštenju, 

zamjenjuje gradonačelnicu u obavljanju pojedinih dužnosti. 

 

7. INVESTICIJE I PROJEKTI 

 

 Tijekom izvještajnog razdoblja, nastavljen je rad na projektima za koje su, temeljem prijava i 

zahtjeva podnijetih u prethodnom izvještajnom razdoblju, ostvarene odgovarajuće potpore tuzemnih i 

inozemnih javnopravnih tijela. Ujedno, u ovom razdoblju, izvršene su daljnje prijave na raspisane javne 

pozive i natječaje, uz napomenu kako se, u prvih šest mjeseci tekuće godine, radilo o manjem broju raspisa 

u usporedbi sa proteklom 2018. godinom. Naime, veći broj raspisa predviđen je za poduzetništvo i civilno 

društvo te europskih socijalnih fondova koji predviđaju, prije svega, provedbu soft projekata društvenog 

karaktera. Sukladno navedenome, na odgovarajući su način prilagođene i projektne prijave. U izvještajnom 

razdoblju, izvršene su sljedeće prijave:  
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- Središnji državni ured za šport  "Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i 
opremanja športskih građevina u 2019. godini.": Dječje igralište  i fitnes park ( dječji sportski park 
smo ga nazvali u projektu)  - 322.655,00 kn; 

- Središnji državni ured za šport  "Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i 
opremanja športskih građevina u 2019. godini." Sportski centar (vanjski tereni kod škole) - 
700.000,00 kn;  

- Interreg Dunav 2019 (3. poziv): UrbGlow! -  turistička ruta starog gradskog sjaja (cca 3.000.000 €, 
raspis proračuna slijedi u kasnijoj prijavi, ukoliko program bude prihvaćen; 

- Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (ESIF) „Prostori sudjelovanja - razvoj programa 
revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“ - Vatrogasni 
dom Tuhovec (2.000.000,00 kn);  

- Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (ESIF) „Prostori sudjelovanja - razvoj programa 
revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“  - Udruga 
"Svibovečki zvon" Svibovec (1.200.000,00 kn); 

- WIFI4EU – prijava 15.000,00 EUR; 
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja „Financiranje projekata za poticanje razvoja 

komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini“ – Trg Republike 
Hrvatske (1.200.000,00 kuna); 

- Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske „Program sigurnosti cestovnog prometa na 
području Republike Hrvatske za 2019. godinu - sanacija opasnih mjesta (bolja cestovna 
infrastruktura)“  - prijavljena tri projekta sanacije cestovnih površina (nogostupi u Petkovcu, 
modernizacija ulice Martina Pušteka, modernizacija ulice Matije Gupca), time da je zahtjev za 
potporu premašio iznos od 1.400.000,00 kuna.  

 

 Do sada je zaprimljena pozitivna odluka u odnosu na prijavu Ministarstvu graditeljstva i prostornoga 

uređenja koje je Gradu dodijelilo potporu od 220.000,00 kuna te prijavu podnijetu na europski raspis 

WIFI4EU na kojem je Grad ostvario potporu od 15.000,00 EUR. Odluke prijava koje su podnijete na 

fondove EU do sada nisu zaprimljene, dok su prijave podnijete Središnjem državnom uredu za šport i 

Ministarstvu unutarnjih poslova odbijene. Posebno se ističe projekt WiFi4EU u sklopu kojeg će se postaviti 

besplatne pristupne točke Wi-Fi mreži na javnim mjestima. Riječ je o inicijativi Europske komisije za koju je 

osigurano ukupno više od 51 milijun eura, a Varaždinske Toplice dobiveni vaučer će iskoristiti za nabavku 

opreme i instalaciju pristupnih točaka na javnim mjestima poput parka, trgova, zdravstvenih ustanova i 

muzeja. Ovo je bio drugi javni poziv Europske komisije za koji je interes pokazalo više od 10.000 gradova i 

općina iz svih zemalja Europske unije. U Hrvatskoj je vaučere osim Varaždinskih Toplica dobila još 141 

jedinica lokalne samouprave. 

 

 Valja napomenuti kako se pokazalo ograničavajućim u prijavi te samom vrednovanju projekata 

prijavljenih na raspisane natječaje i javne pozive tuzemnih tijela, činjenica što je Grad Varaždinske Toplice, 

prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave prema stupnju razvijenosti, razvrstan u 6. skupinu razvijenosti, što automatski implicira 

neprihvatljivost Grada kao prijavitelja na određene raspise namijenjene jedinicama lokalne samouprave 

razvrstanima u niže stupnjeve razvijenosti, odnosno mogućnost ostvarenja postotno manje potpore.   

 

 Ujedno, u izvještajnom je razdoblju nastavljen i rad na projektima koji su započeti u prethodnoj 

godini. Ukratko, u nastavku se podnosi izvještaj o izvršenju:  

 

a) Izgradnja nerazvrstane ceste u Hrastovcu Topličkom  
- izvedba projekta je započeta u izvještajnom razdoblju, nakon zaključenja ugovora i uvođenja 

izvođača u posao, a sve iz razloga potrebe prethodnog okončanja projekta izgradnje vodovodne 
mreže na istom području (projekt provođen od strane Varkom d.d., prema ranijim 
napomenama).  
 

b) Izgradnja reciklažnog dvorišta u Varaždinskim Toplicama  
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- nakon uspješno provedenog postupka javne nabave, s odabranim ponuditeljem Geotehnika 
d.o.o. je sklopljen ugovor o građenju te je izvođač uveden u posao, time da se realni početak 
izvedbe radova, zbog nepovoljnih proljetnih vremenskih prilika, vezuje uz mjesec svibanj 2019. 
 

c) Revitalizacija Perivoja Marije Ružičke Strozzi u Varaždinskim Toplicama  
- tijekom izvještajnog razdoblja, pripremana je projektna dokumentacija te je u tu svrhu održan i 

sastanak s vijećnicima. 
 

d) Izmjene i dopune Strategije razvoja Grada Varaždinskih Toplica  
- odabran je pružatelj usluge (MARA d.o.o. Varaždin), započeta izrada Strategije te su odaslani 

izvještaji i očitovanja APPRRR-u.  
 

e) Projekt rekonstrukcije nogostupa i izgradnja javne rasvjete u Ulici kneza Trpimira u Varaždinskim 
Toplicama  
- okončan projekt u veljači 2019. te opravdana sredstva Ministarstvu regionalnog razvoja i 

fondova Europske unije.  
 

f) Projekt izgradnje grobne kuće u Rukljevini – II faza  
- okončan je projekt u travnju 2019. te su opravdana sredstva Ministarstvu regionalnog razvoja i 

fondova Europske unije i Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja. 
 

g) Projekt rekonstrukcije sportske dvorane za senzomotorno vježbalište u Varaždinskim Toplicama 
- okončan je projekt izgradnje, sredstva će biti opravdana Ministarstvu za demografiju, obitelj, 

mlade i socijalnu politiku po uspješnom okončanju odgođenog tehničkog pregleda.  
 

h) Projekt izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada 
Varaždina te gradova i općina sunositelja projekta 
- nastavljene aktivnosti na projektu uz napomenu kako vođenje projekta pripada glavnom 

partneru, Gradu Varaždinu, 
 

i) Projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 
- prema zahtjevu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dostavljena odgovarajuća 

izvješća i daljnji podaci.  
 

 Ujedno, valja napomenuti kako je u izvještajnom razdoblju, započet i rad na novim kapitalnim 

projektima, financiranjem iz vlastitih sredstava, a sve uvažavajući činjenicu da, prema najavama raspisa, 

neće postojati natječaji na kojima bi ti projekti mogli biti prihvatljivi za financiranje. Prije svega, valja 

napomenuti kako se radi o projektu modernizacije ulice Matije Gupca i Ulice k vodopadu (ukupna vrijednost 

oba projekta jest oko 620.000,00 kuna) te izgradnje javne rasvjete u Vrbicama (ukupna vrijednost projekta 

jest oko 600.000,00 kuna).  

 

 U ovom je razdoblju, naručena i projektna dokumentacija sanacije klizišta uz groblje u Varaždinskim 

Toplicama te izvedbeni i glavni projekti sanacije odvodnje oborinskih i slivnih voda za područja Kamenjak – 

Košćevec i Park naselje, uz napomenu kako će primjena tih projekata biti naročito važna u posljednjim 

koracima Aglomeracije otpadnih voda Varaždinske Toplice, radi izvedbe završnih radova na način koji će 

omogućiti kvalitetnu odvodnju spomenutih voda, uz napomenu kako je Grad Varaždinske Toplice dužan na 

vlastitom području osigurati odgovarajuću odvodnju oborinskih voda.  

 

8. KOMUNALNE DJELATNOSTI 

 

 U izvještajnom razdoblju, nastavljeno je postupanje na redovitom izvršavanju i poboljšanju 

komunalnih djelatnosti i usluga. Obzirom da se radi o razdoblju koje pripada u prvu polovicu godine, 
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značajan iznos sredstava utrošen je na održavanje prometnica čišćenjem i saniranjem posljedica zimskog 

razdoblja, redovitim proljetnim šljunčanjem nerazvrstanih cesta s makadamskim posipom (time da valja 

istaknuti kako se u takvom održavanju prednost daje prometnicama u naseljima, odnosno prometnicama 

koje vode područjem gdje ljudi žive), održavanju i uređenju javnih zelenih površina, održavanju javne 

rasvjete u svim naseljima na području grada.  

  

 

9. PROVEDBA PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA 
 

  U svrhu zaštite pučanstva od zaraznih bolesti potrebno je obavljati komunalne poslove veterinarsko 

– higijeničarske službe koji uključuju skupljanje i uklanjanje uginulih ili pregaženih životinja na javnim 

površinama, hvatanje životinja lutalica na javnim površinama i odvoz i zbrinjavanje lešina. Komunalne 

poslove veterinarsko – higijeničarsko službe na području Grada Varaždinskih Toplica obavljala je 

Veterinarska stanica d.d. Varaždin, na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova veterinarsko – 

higijeničarske službe na području Grada Varaždinskih Toplica. Za veterinarske usluge – uklanjanje 

konfiskata, u promatranom razdoblju iz proračuna je izdvojeno 16.788,20 kuna. 

 

10. SUFINACIRANJE REDOVNIH AKTIVNOSTI UDRUGE „SPAS“ 
 

  Grad Varaždinske Toplice financira rad skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja „Spas“ 

Varaždin iz Varaždina, Mali Prelogi bb, kao jedinog skloništa za životinje u Varaždinskoj županiji. U 

promatranom razdoblju iz proračuna je u tu svrhu izdvojeno 7.000,00 kuna. 

 

11. PROVEDBA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA 
 

  Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i 

obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji. U promatranom razdoblju zaprimljena su 

4 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama te su svi zahtjevi usvojeni i riješeni. 

  

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

  U izvještajnom razdoblju, gradonačelnica, kao nositeljica izvršne vlasti te njezin zamjenik u okviru 

dodijeljenih ovlasti, poduzeli su brojne aktivnosti zastupanja, upravljanja i predstavljanja Grada 

Varaždinskih Toplica. Ovo razdoblje okarakterizirano je aktivnostima provedbe projekata, prijava na 

projekte europskih fondova te istraživanja potencijalnih i prikladnih raspisa i u narednom programskom 

razdoblju. Važnost pravilnog planiranja te biranja razvojnog pravca koji će biti višegodišnja konstanta i u 

narednom programskom razdoblju jest od prioritetne važnosti za Grad Varaždinske Toplice. Uz pažljivo 

planiranje strateških i višegodišnjih infrastrukturnih i komunalnih projekata koji će neminovno utjecati na 

usmjerenje razvoja Grada, važno je voditi računa i o manjim investicijama kojima se udovoljava potrebama 

i zahtjevima lokalnog stanovništva, o projektima i mjerama usmjerenima prema jačanju demografske slike 

društva, te tzv. soft projektima namijenjenima jačanju civilnog društva i poboljšanju društvenog standarda.  

 

Koordinacija te komunikacija svih dionika vlasti te članova lokalne zajednice neophodna je za 

uspješnu provedbu i dobar plan projekata. 

 

 GRADONAČELNICA 

 Dragica Ratković 
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TOČKA 10. 

PRIJEDLOG ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA U 
JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA 

 
 

Prije rasprave o ovoj točki, Klub HDZ-a, kao predlagatelj, povlači amandman na točku 10. Dnevnog reda. 
 
Nakon toga, Gradonačelnica kao predlagateljica, povukla je točku 10.- Prijedlog Odluke o koeficijentima za 
obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica, sa Dnevnog reda 
današnje sjednice. 
 
 
Kako su iscrpljene sve točke dnevnog reda današnje sjednice, predsjednik Gradskog vijeća zaključuje 

sjednicu u 18:35 sati. 

 

Dovršeno! 

 

   ZAPISNIČAR                     PREDSJEDNIK 

                             GRADSKOG VIJEĆA 

 Martina Loborec 

       Franjo Prstec 

 


