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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: 021-05/20-01/1 

URBROJ: 2186/026-01-20-3 

Varaždinske Toplice, 13. ožujka 2020. 

 

 

Z A P I S N I K 

od 13. ožujka 2020. 

 

sa 24. sjednice Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica, održane 13. ožujka 2020. godine. Sjednica je 
sazvana pisanim putem, pozivom KLASA: 021-05/20-01/1, URBROJ: 2186/026-01-20-1, od 5. ožujka 2020. 
godine. Sjednica Gradskog vijeća održana je u prostoriji Gradske vijećnice, Varaždinske Toplice, Ulica dr. 
Franje Tuđmana 4, a započela je sa radom u 16.00 sati. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća Franjo Prstec, koji je pozdravio gradonačelnicu, 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, Borislav 
Antolković, Marko Plišo, Josip Obad, Nenad Posavec, Draženko Pokos i Srećko Detelj. 
 
Sjednici nisu prisustvovali vijećnici: Dragan Dašić, Danijel Remenar i Dragutin Šarec. 
 
Pored vijećnika sjednici su nazočili: 
Dragica Ratković, gradonačelnica, Nives Ernoić, pročelnica JUO Grada Varaždinskih Toplica, predstavnik 
medija. 
 
Zapisničar: Martina Loborec       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Vijećnicima je uz poziv za sjednicu dostavljen zapisnik sa 23. sjednice Gradskog vijeća održane 17. 
prosinca 2019. godine.  
Na upit predsjednika da li ima primjedbi na zapisnik, nitko od prisutnih vijećnika nije imao primjedbu na 
zapisnik sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, predsjednik je stavio zapisnik na 
glasovanje. 
 
Gradsko vijeće je zapisnik sa 23. sjednice Gradskog vijeća održane 17. prosinca 2020. godine prihvatilo 
jednoglasno. 
 

 

PITANJA VIJEĆNIKA, ODNOSNO AKTUALNI SAT.  

 

Vijećnik Stjepan Denžić postavio je pitanje vezano za aglomeraciju koja se provodi na području 
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Varaždinskih Toplica. Navodi da je stručna služba Gada trebala istražiti nmogućnosti provođenja 
aglomeracije za područja koja nisu obuhvaćena projektom, moli informaciju o tome. 
Nadalje, zanima ga u kojoj je fazi projektiranje državne ceste D24, a odnosi se na relaciju Hrastovsko – 
Tuhovec. 
Treće pitanje odnosi se na natječaj na koji se prijavila Udruga privatnih šumovlasnika, navodi da je udruga 
prijavila 7 šumskih puteva na natječaj koja je raspisala Državna uprava za šumoposjednike, zanima ga koji 
su putevi prošli na tom natječaju, moli da gradonačelnica odgovori na postavljena pitanja. 
 
Na prvo pitanje gradonačelnica odgovara da je Grad Varaždinske Toplice zajedno s Općinom Martijanec, 
uputio dopis Hrvatskim vodama vezano za uključivanje u aglomeraciju naselja koja nisu obuhvaćena 
projektom, zaprimljena je povratna informacija da je dopuna ušla u Proračun Hrvatskih voda za 2020. 
godinu. 
Nadalje, vezano za projektiranje državne ceste D24, na relaciji Hrastovsko – Tuhovec, gradonačelnica 
navodi da Katastar provodi na cijelom području homogenizaciju te je iz toga razloga sve trenutno 
obustavljeno, uključujući i elaborat za vodovod Pustičnjak te još neke manje ceste. Navodi da je projekt 
D24 obustavljen do završetka provođenja homogenizacije. 
Vezano za prijavu na natječaj šumskih puteva, gradonačelnica odgovara da je na natječaju prošlo 5 od 7 
prijavljenih šumskih puteva, vrijednost projekta je 1.500.000,00 kuna. Čeka se pismena obavijest o tome 
koje su ceste prošle na natječaju. 
 
Vijećnik Nenad Posavec postavio je pitanje vezano za uređenje potoka u Drenovcu, zanima ga u kojoj je 
fazi. 
Drugo pitanje odnosi se na uređenje igrališta u Drenovcu. 
 
Gradonačelnica odgovara vezano za uređenje potoka Drenovec, da je dana 25. rujna 2019. godine, 

zaprimljena lokacijska dozvola za planirani zahvat uređenja dionice korita potoka Drenovec, taj projekt je u 

planu i izradi. 

Nadalje, vezano za uređenje dječjeg igrališta, gradonačelnica odgovara da je u planu urediti i ograditi 

dječje igralište, planirana vrijednost projekta je 70.000,00 kuna. 

 

Vijećnik Ivan Dvorski postavio je pitanje vezano za izgradnju električne mreže na Kotarima u Petkovcu, 

moli informaciju u kojoj je fazi taj projekt. 

Nadalje, zanima ga u kojoj je fazi projekt izgradnje kapelice u Petkovcu te nastavak izgradnje nogostupa. 

Zadnje pitanje odnosi se na geodetsku izmjeru, zanima ga kad će se to realizirati. 

 

Vezano za izgradnju električne mreže na Kotarima, gradonačelnica odgovara da je Elektri Varaždin 

dostavljen zahtjev za priključenje, trenutno se čeka odgovor Elektre na zahtjev Grada. 

Na drugo pitanje koje se odnosi na kapelicu Petkovec, gradonačelnica odgovara da je taj projekt u Planu 

nabave.  

Nadalje, vezano za nastavak izgradnje nogostupa u Petkovcu, gradonačelnica navodi da je potpisan 

Sporazum o izgradnji, vrijednost projekta je 165.000,00 kuna te uskoro budu započeli radovi. 

Na pitanje vezano za geodetsku izmjeru, gradonačelnica odgovara da izmjera nije pokrenuta jer se čeka 

završetak homogenizacije. 

 

Vijećnik Borislav Antolković na početku je zahvalio na uvođenju video prijenosa sjednica, smatra da je u 

redu da građani imaju mogućnost da prate rad Gradskog vijeća. 

Nadalje, zanima da zašto u prijedlogu Proračuna za 2020. godinu nije uvršten projekt uređenja Perivoja 

Marije Ružičke Strozzi, a očito je da Perivoj nije uređen. Stava je da je taj dio opasan za pješake, posebno 

za starije osobe. 

Nadalje ga zanima ga realizacija dovršetka ulice od njegove hale do Škarnika, uključujući izgradnju rasvjete 

i proširenje te ceste. 
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Treće pitanje odnosi se na nered u prometu i parkiranje u Toplicama, smatra da je najlošije stanje na Trgu 

RH i u Dugoj ulici. 

Nadalje, vijećnik Antolković predlaže da se u cilju poboljšanja statusa izletišta Tonimir, za kojeg puno čuje 

ali ne zna gdje je točno, otkupi zemljište i proširi cesta, smatra da bi to bilo jako korisno. 

 

Gradonačelnica odgovara da je vijećnik Antolković bio prisutan kad je bilo izlaganje vezano za uređenje 

Perivoja Marije Ružičke Strozzi, a na kojem je rečeno da će krajem ožujka 2020. godine biti predan zahtjev 

za izdavanje građevinske dozvole za uređenje Perivoja. Nadalje, gradonačelnica napominje da su za 

izradu projektne dokumentacije ostvarena sredstva Ministarstva regionalnog razvoja. 

Vezano za dovršetak ulice od hale do Škarnika, gradonačelnica odgovara da je ta cesta županijska te da je 

potrebno da je ŽUC uvrsti u svoj Proračun, a zatim će Grad radove sufinancirati sa 25%. Vezano za 

izgradnju rasvjete, gradonačelnica navodi da taj projekt Grad mora sufinancirati sa 100%. 

Nadalje, vezano za nered u prometu, gradonačelnica odgovara da nered traje već godinama. U interesu je 

Grada da promet postane bolji i sigurniji stoga je angažiran projektant koji radi izmjene dosadašnjeg 

prometnog elaborata.  

Vezano za izletište Tonimir, gradonačelnica navodi da je Turistička zajednica prijavila projekt uređenja 

izletišta Tonimir na natječaj Hrvatske turističke zajednice te je ostvarila sredstava za njegovo uređenje, 

navodi da je izletište uređeno i da ima puno posjetitelja. Vezano za kupnju čestice, navodi da je kupnju 

potrebno uvrstiti u Proračun. 

 

Vijećnica Ljubica Nofta postavila je pitanje vezano za radove koje se izvode u Zagrebačkoj ulici kod groblja, 

navodi da ima dosta upita građana o tome. 

 

Gradonačelnica odgovara da su radovi predviđeni u Planu gradnje, radi se o sanaciji klizišta koje je dosta 

opasno. 

 

Vijećnik Srećko Detelj postavio je pitanje na koje je gradonačelnica već djelomično odgovorila, a vezano je 

za izgradnju vodovodne mreže na Pustičnjaku i Malom vrhu. 

Drugo pitanje odnosi se na pojavu koronairusa, zanima ga da li se sastao Stožer Civilne zaštite Grada 

Varaždinskih Toplica i što je poduzeto. 

 

Gradonačelnica odgovara da je izgradnja vodovodne mreže projekt Varkoma d.d., te da je Grad odradio dio 

posla za koji je bio nadležan. Nadalje navodi da je uputa Geodetske uprave da se elaborati ne provode dok 

se homogenizacija ne završi, a sve kako bi se izbjeglo da se isti poslovi odrađuju dva puta. 

Vezano za Stožer Civilne zaštite Grada Varaždinskih Toplica, gradonačelnica navodi da je sastanak 

stožera zakazan za 16. ožujka 2020. godine. Napominje da na području Grada Varaždinskih Toplica zasad 

i na sreću, nema oboljelih tako da nema razloga za zabrinutost. 

 

Vijećnik Josip Obad postavio je pitanje gradonačelnici, zanima ga da li Grad ima u planu smanjiti, odnosno 

ukinuti prirez, smatra da je iznos od 10% prireza visoko opterećenje. 

 

Gradonačelnica odgovara da ukoliko se prirez ukine mora se pronaći izvor za povećanje prihoda. Smatra 

da je o ovome potrebno razgovarati te pronaći povoljno rješenje. 

 

Vijećnik Mladen Huzjak postavio je pitanje vezano za provođenje projekta aglomeracije, navodi da su 

radovi u Vinogradskoj ulici obustavljeni zbog klizišta, zanima ga kako će se to riješiti. 

Nadalje navodi da ima informaciju da se u Vinogradskoj ulici obavlja dovoz zemlje na parcelu pored kuće 

Mile Malenice, a poznato je da je prije par godina sanirano klizište da se zaštiti kuća gospodina Malenice. 

Smatra da se tim dovozom može opet prouzročiti klizište. 
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Gradonačelnica odgovara da je istina da su radovi aglomeracije obustavljeni zbog pojave klizišta u 

Vinogradskoj ulici, navodi da se traži rješenje da se ne kopa po cijelom području, odnosno zavoju, postoji 

mogućnost da jedan objekt u toj ulici ne bude imao priključak na mrežu. 

Vezano za dovoz zemlje na zemljište do kuće obitelji Malenica, gradonačelnica navodi da se radi o 

privatnom posjedu stoga Grad ne može zabraniti dovoz zemlje. 

 

Vijećnik Draženko Pokos postavio je pitanje vezano za provođenje projekta prilazne ceste D526, zanima ga 

u kojoj je fazi. 

Drugo pitanje odnosi se na uređenje Ulice kralja Zvonimira u Varaždinskim Toplicama. 

 

Na prvo pitanje gradonačelnica odgovara da je održan sastanak sa vlasnicima zemljišta te im je predočen 

elaborat o procijenjenoj vrijednosti nekretnina, neki su zadovoljni cijenom, a neki nisu. Ukoliko se ne bude 

postigao dogovor sa vlasnicima oko cijene, ići će se u izvlaštenje.  

Na drugo pitanje vijećnika gradonačelnica odgovara da je Ulica kralja Zvonimira prošla na natječaju MUP-a 

te su ostvarena sredstva u iznosu od 450.000,00 kuna. Nadalje, 2019. godine potpisan je ugovor sa 

Varkomom d.d. za izgradnju novog vodovoda, vrijednost projekta je 165.000,00 kuna. Planira se uređenje i 

asfaltiranje nogostupa, te će se izraditi elaborat za potrebe otkupa zemljišta.  

 

Vijećnik Željko Bedeković navodi da ima informacije da se prijenos sjednice ne čuje dobro.  

Nadalje, zanima ga kad će biti raspisan natječaj za komunalnog redara. 

Vijećnika Bedekovića zanima kad će se zacijeviti kanal u Selničkoj ulici, te zašto Grad ne financira OPG-

ovima odlazak na sajmove. Zanima ga zbog čega još uvijek nisu napravljeni nogostupi uz prometnice koje 

su jako prometne i time opasne za pješake, također ga zanima zašto neka mjesta nemaju još uvijek dječja 

igrališta. 

Nadalje, zanima ga koliko je od 2017. do 2020. godine uloženo u Škarnik, moli pisani odgovor na ovo 

pitanje. 

I zadnje pitanje, na koje vijećnik traži pisani odgovor, zanima ga da li je naknada za troškove prehrane 

isplaćena svima, Zavičajnom muzeju, Turističkoj zajednici, Dječjem vrtiću Tratinčica i TD Forum Toplice. 

Napominje da je gradonačelnica na prošloj sjednici rekla da je naknada isplaćena svima, a da ima 

informaciju da to nije točno, stoga traži točan podatak kada je i kome isplaćena naknada za troškove 

prehrane. 

Vezano za održavanje zbora građana, vijećnik napominje da su građani Donje Poljane uputili poziv 

gradonačelnici i to putem e-maila i preko vijećnika. Navodi da su dobili informaciju da gradonačelnica ima 

puno obveza, nastup u emisiji Lijepom našom i ostalo, te da se ne može odazvati. Stava je da 

gradonačelnici interesi građana nisu bitni. 

 

U ime kluba vijećnika Reformista gospodin Bedeković navodi da je uputio zahtjev za pristup informacijama 

tražeći podatak o sklopljenim ugovorima sa jednom projektantskom firmom iz Varaždina. 

Nastavno na zaprimljen odgovor, ukratko je iznio svoj stav vezan za iznose koji su isplaćeni iz gradskog 

proračuna za projektantske usluge, navodi da mu nije jasno na što je potrošen ukupan iznos od 560.000,00 

kuna, stava je da je iznos utrošen na izradu projekata koji stoje u arhivi, a ništa od toga nije napravljeno. U 

navedenim iznosima nije mu jasna stavka koja se odnosi na projektiranje dječjih igrališta. Nadalje, smatra 

da nije u redu da je za sadnju lipa u gradu utrošeno 100.000,00 kuna. 

 

Gradonačelnica odgovara da je žalosna što vijećnik Bedeković ovakve stvari koristi za osobni teatar. 

Nadalje, smatra da je jako žalosno što on kao vijećnik ne zna osnovne stvari kao što je činjenica da uz 

državnu cestu Grad ne može raditi nogostupe, jer Grad nije nadležan za izvođenje takvih radova. Smatra 
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da je žalosno da se ona za to proziva. Vezano za kritiku o projektiranju dječjih igrališta navodi da tu nema 

ništa nejasno, za svako igralište postoji projekt, ne vidi ništa sporno niti nejasno. 

Vezano za kritiku o sadnji lipa na području Grada, gradonačelnica odgovara da je sadnja drveća opravdana 

ne samo kao ukras Grada, već je vrlo važna za budućnost i očuvanje okoliša. 

Vezano na upit vijećnika o raspisivanju natječaja za komunalnog redara gradonačelnica odgovara da 

natječaj nije raspisan iz razloga jer predsjednik vijeća gospodin Prstec ne želi staviti odluku o utvrđivanju 

koeficijenata na odlučivanje Gradskom vijeću. Navodi da pročelnica može detaljnije objasniti zašto je 

raspisivanje natječaja nemoguće u ovim okolnostima. 

Što se tiče pitanja o uređivanju Selničke ulice, gradonačelnica odgovara da se radi na tome. 

Na pitanje vezano za financiranje OPG-ova s područja Grada, gradonačelnica odgovara da se OPG-ovi 

podržavaju te da se odlasci na sajmove financiraju prema zaprimljenim zahtjevima. 

Nadalje, vezano za kritiku da se nije odazvala zboru građana MO Donja Poljana, gradonačelnica odgovara 

da je istina da je bila pozvana, ali je nažalost taj put bila spriječena, smatra da su je mogli ponovno pozvati. 

Gradonačelnica navodi da sve što se napravi, za vrijeme bilo koje vlasti, ostaje naraštajima. Smatra da bi 

trebali svi zajedno raditi u korist građana, a ne kontra. 

 

Vijećnik Bedeković smatra da bi gradonačelnica trebala staviti na dnevni red odluku o utvrđivanju 

koeficijenata, ukoliko ima većinu vijećnika. 

Nadalje, vezano na odgovor da se OPG-ovi podržavaju, odnosno da im se financira odlazak na sajmove, 

smatra da bi bilo realno da se OPG-ovi obavijeste i da znaju na što imaju pravo. Smatra da će iza 

gradonačelnice ostati projekti na tavanu. 

 

Predsjednik vijeća, gospodin Prstec, navodi da nije istina da on stopira odluku o koeficijentima, smatra da 

je trebalo riješiti koeficijente još dok je Grad imao komunalnog redara, te da je on upozoravao da treba to 

riješiti i tako spriječiti odlazak kom. redara zbog nezadovoljstva sa koeficijentom. Nadalje navodi da je bio 

prisutan Sjednici vijeća za komunalnu prevenciju Grada Varaždinskih Toplica na kojoj su bili i predstavnici 

policije. Navodi da je policija zadovoljna situacijom na području Grada Varaždinskih Toplica, jedino nisu 

zadovoljni što još uvijek nije realiziran projekt postavljanja video nadzora. Gospodin Prstec traži pismeni 

odgovor zbog čega još uvijek nije postavljen video nadzor. Smatra da ostali gradovi i općine, puno manji od 

Varaždinskih Toplica, imaju video nadzor, ne vidi razlog zašto Toplice još  uvijek nemaju. Navodi slučaj 

krađe na groblju, stava je da je zbog takvih slučajeva nužno postaviti kamere. 

Nadalje, traži odgovor na pitanje kad će biti završena geodetska izmjera te u kojoj je fazi projekt uređenja 

Trga, zanima ga zašto to stoji te moli pisani odgovor na to pitanje. 

 

Gradonačelnica navodi da će pročelnica detaljno objasniti sve vezano za odluku o koeficijentima. Vezano 

za postavljanje video nadzora na groblju, navodi da to nema nikakve veze sa postavljanjem kamera na 

području Grada, za postavljanje video nadzora na groblju zatražena je ponuda. Vezano za kamere koje bi 

se trebale postaviti na par lokacija na području Grada, smatra da sve ide svojim tijekom, bez potrebnih 

suglasnosti nije moguće postaviti kamere. 

Što se tiče pitanja o završetku geodetske izmjere, navodi da je homogenizacija u tijeku, rade se karte, 

stava je da nema svrhe napraviti elaborat cesta dok je u tijeku homogenizacija. 

Vezano za uređenje Trga, navodi da je za taj projekt osigurano u proračunu 2.200.000,00 kuna, te je u 

pripremi izrada dokumentacije za Javnu nabavu. 

 

Pročelnica Nives Ernoić navodi da je po prijedlogu odluke inicirane od vijećnika, donesen Pravilnik o  

unutarnjem redu na temelju Odluke Gradskog vijeća. Obzirom da su odlukom o ustroju upravnog tijela, 

ustrojeni određeni odsjeci, nije moguće raspisati natječaj jer za određena radna mjesta nisu predviđeni 

koeficijenti. Navodi da je predsjednik Gradskog vijeća 2019. godine dobio nacrt Odluke o ustroju, prijedlog 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu te Prijedlog Odluke o utvrđivanju koeficijenata. 
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Vezano za postavljanje kamera, pročelnica navodi da postavljanje kamera gradovi moraju provesti 

sukladno Pravilniku. Trenutno se čeka suglasnost osobe čije dvorište će snimati jedna kamera, te 

očitovanje na sigurnosnu prosudbu, koje još nije zaprimljeno. 

 

Vijećnik Stjepan Denžić ispred kluba HSLS-a navodi da prijedlog kluba vijećnika HDZ-a, da se uvrsti točka 

na Dnevni red današnje sjednice, nije pravovaljan iz razloga što po čl. 41 uz prijedlog akta po hitnom 

postupku treba biti pisana podrška polovice vijećnika, što ovdje nije slučaj, smatra da prijedlog nije valjan te 

se ne može uvrstiti na Dnevni red. 

 

Vijećnica Ljubica Nofta također navodi da donošenje akta po hitnom postupku mora imati pisanu podršku 

polovice vijećnika te stoga smatra da se prijedlog Zaključka ne može uvrstiti na Dnevni red današnje 

sjednice. 

 

Predsjednik vijeća stavio je na glasanje prijedlog da se na Dnevni red današnje sjednice uvrsti Zaključak o 

razmatranju aktualne kadrovske promjene u TD Forum Toplice d.o.o. 

 

Tko je za? 

 Tko je protiv?  

 Tko je suzdržan? 

Gradsko vijeće „nije prihvatilo“ prijedlog da se na Dnevni red današnje sjednice uvrsti dodatna točka  - 

Zaključak o razmatranju aktualne kadrovske promjene u TD Forum Toplice d.o.o. 

 

Nakon toga prešlo se je na UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 

 

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

 
Predsjednik Gradskog vijeća upitao je vijećnike da li se slažu s predloženim dnevnim redom. 
 
Potom je upitao vijećnike da li imaju prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog reda. 
 
Pošto nije bilo 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. 

 

D  N  E  V  N  I      R  E  D 
 

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Varaždinskih Toplica, 
2. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i 

člana predstavničkog tijela izabranog s liste grupe birača iz Proračuna Grada 
Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, 

3. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske 
Toplice. 
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TOČKA 1. 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA 
 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je kraće izvješće uz Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada 
Varaždinskih Toplica. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Varaždinskih Toplica, na 
razmatranje i donošenje, a za izvjestiteljicu navedene točke odredila je Nives Ernoić, pročelnicu 
Jedinstvenog upravnog odjela.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća moli pročelnicu za kratko izvješće. 
 
Pročelnica navodi da je izmjena Statuta posljedica neposredne primjene zakonske obveze iz čl. 16. Zakona 

o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Statut, pa i njegove 

izmjene i dopune donose se u proceduri koja zahtijeva kvalificiranu većinu za usvajanje odluke, većinu svih 

članova predstavničkog tijela, u skladu s odredbom čl. 36. st. 2. ZLP(R)S-a., a jedinicama lokalne 

samouprave dan je rok od 60 dana od dana stupanja na snagu da odgovarajuće usklade vlastiti statut. 

Sukladno navedenome, predlaže se Gradskom vijeću da sukladno vlastitim ovlastima određenima 

odredbom čl. 19. ZLP(R)S-a, pristupi usvajanju predloženih Izmjena i dopuna Statuta. 

 
Predsjednik Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih 
Toplica, gospodin Stjepan Denžić, podnio je izvješće Komisije. 
 
Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Grada Varaždinskih Toplica  predlaže Gradskom vijeću 
da prijedlog odluke prihvati u predloženom tekstu. 
 
O ovome prijedlogu predsjednik otvara raspravu. 
 
Vijećnik Željko Bedeković moli da mu se pismeno dostave podaci koliko je iz proračuna izdvojeno za 
podmirenje troškova nastalih zbog promjene naziva ulica.   
 
Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednik je istu zaključio i dao na glasovanje Prijedlog 
Izmjena i dopuna Statuta Grada Varaždinskih Toplica. 
 
Gradsko vijeće je jednoglasno sa 12 glasova „za“, donijelo Izmjene i dopune Statuta Grada Varaždinskih 
Toplica. 

 

 
 
Tekst akta glasi: 
 
 

IZMJENE I DOPUNE 

Statuta Grada Varaždinskih Toplica 

 

 

Članak 1. 
 

U članku 3. Statuta Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj: 
7/13., 26/13., 38/13., 4/18., 42/18. i 46/19., u nastavku skraćeno: Statut), mijenja se stavak 2. tako da isti 
glasi:  
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„Sjedište Grada je u Varaždinskim Toplicama u Ulici dr. Franje Tuđmana broj 4.“ 
 

Članak 2.  
 

 U članku 33. Statuta mijenja se stavak 2. tako da isti glasi: 
 
 „Predsjednik Gradskog vijeća dužan je dostaviti Statut, Poslovnik, proračun ili drugi opći akt 
nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se 
odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom, u roku od 15 dana od dana 
donošenja općeg akta.“ 
 

Članak 3. 
 

 U članku 51. Statuta mijenja se stavak 2. tako da isti glasi:  
 
 „Ako predstavničko tijelo ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 4. ovoga članka, gradonačelnik je 
dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i 
dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.“ 
 
 

Članak 4.  
 

 Članak 57. Statuta mijenja se i glasi:  
 
 

 „Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kao i povjerenih poslova državne uprave 
ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela). 
 
 U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravna tijela Grada imaju ovlasti i obveze tijela 
državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave. 
 
 Ustrojstvo upravnih tijela uređuje se općim aktom Grada, u skladu sa statutom i zakonom. 
 
 Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.“ 
 

Članak 5. 
 

 U članku 70. stavku 4. Statuta riječi „uredu državne uprave“ zamjenjuju se riječima „upravnom tijelu 
u županiji“. 
 

Članak 6.  
 

 Članak 94. Statuta mijenja se i glasi: 
 
 „Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima 
rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari). 
 
 Upravna tijela Grada u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima 
u prvom stupnju. 
 
 Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka koje donose općinska i gradska upravna tijela, 
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije. 
 
 Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovoga članka koje donose upravna tijela Grada u obavljanju 
povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s 
posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje. 
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 Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku. 
 
 Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama 
Zakona o upravnim sporovima. 
 
 Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je 
odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz 
samoupravnog djelokruga Grada“. 
 

Članak 7.  
 

 Članak 95. Statuta mijenja se i glasi: 
 
 „Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i općinskog načelnika, gradonačelnika 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.“ 
 

Članak 8. 
 

 Članak 97. Statuta mijenja se i glasi:  
 
 „Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće obavljaju 
nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.“ 
 

Članak 9.  
 

 „U cijelom tekstu Statuta riječi: „središnje tijelo državne uprave“ u određenom broju i padežu 
zamjenjuju se riječima: „tijelo državne uprave“ u odgovarajućem broju i padežu. 
 

Članak 10.  
 

 Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost ovlaštena je utvrditi i objaviti pročišćeni tekst 
Statuta.  
 

Članak 11. 
 

 Ove Izmjene i dopune Statuta objavljuju se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a na 
snagu stupaju osmog dana od dana objave.  
 
 
         PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
               

                            Franjo Prstec 
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Prelazimo na točku 2. dnevnog reda 
 

TOČKA 2. 
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO 

FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I ČLANA PREDSTAVNIČKOG TIJELA 
IZABRANOG S LISTE GRUPE BIRAČA IZ PRORAČUNA GRADA VARAŽDINSKIH 

TOPLICA ZA 2020. GODINU 
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je kraće izvješće uz Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za 
redovito financiranje političkih stranaka i člana predstavničkog tijela izabranog s liste grupe birača iz 
Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 
stranaka i člana predstavničkog tijela izabranog s liste grupe birača iz Proračuna Grada Varaždinskih 
Toplica za 2020. godinu, na razmatranje i donošenje, a za izvjestiteljicu navedene točke odredila je Nives 
Ernoić, pročelnicu JUO Grada Varaždinskih Toplica, koju molim za kratko izvješće. 
 
Pročelnica Nives Ernoić navodi da pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna jedinice 

lokalne samouprave imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana 

u predstavničkom tijelu jedinice samouprave i nezavisni vijećnici. Sredstva se raspoređuju na jednak način 

između svih vijećnika, time da se, pozitivnom diskriminacijom, određuje pravo na naknadu u visini od 10% 

iznosa predviđenog po pojedinom članu predstavničkog tijela, i to pojedinačno za svakog člana 

podzastupljenog spola. Prema zakonskoj definiciji, podzastupljenost spola postoji ako je zastupljenost 

jednog spola u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave niža od 40%. Prijedlogom Odluke 

određuje se raspored financijskih sredstava u iznosima osiguranima Proračunom, na način i pod uvjetima 

predviđenima Zakonom, završila je pročelnica. 

Predsjednik Komisije za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, gospodin Josip 
Obad, podnio je izvješće Komisije. 
 
Komisija za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, predlaže Gradskom vijeću da 
prijedlog Odluke 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 
raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i člana predstavničkog tijela izabranog 
s liste grupe birača iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu. 
 
Gradsko vijeće je sa 12 glasova „za“, donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje 
političkih stranaka i člana predstavničkog tijela izabranog s liste grupe birača iz Proračuna Grada 
Varaždinskih Toplica za 2020. godinu. 
 

Tekst odluke glasi: 

 

 

O D L U K A 
 

 o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i člana predstavničkog tijela 
izabranog s liste grupe birača iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu   

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i  člana 
predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave izabranog s liste grupe birača (u nastavku: nezavisni 
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vijećnik), zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždinskih Toplica (u nastavku: Gradsko vijeće), a koja 
se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu.  
 
 Riječi i pojmovi te izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje obuhvaćaju na jednak način oba 
roda, bez obzira na to u kojem su rodu korišteni.  
 

Članak 2. 
 
 U Proračunu Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu osigurana su sredstva za financiranje 
političkih stranaka i nezavisnog vijećnika, zastupljenih u Gradskom vijeću u ukupnom iznosu do 31.000,00 
kuna. 
 

Članak 3. 
 

Pravo na financiranje iz članka 1. ove Odluke imaju imaju one političke stranke koje su prema 
konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u Gradskom vijeću te nezavisni vijećnik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Članak 4. 
 

 Sredstva iz članka 2. Odluke raspoređuju se na način da se utvrđuje jednak iznos od 2.000,00 kuna 
za svakog vijećnika u Gradskom vijeću tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste 
pripadaju sredstva razmjerna broju osvojenih mjesta članova u Gradskom vijeću, prema konačnim 
rezultatima izbora. Jednak iznos od 2.000,00 kuna utvrđuje se i za nezavisnog vijećnika koji je, sukladno 
konačnim rezultatima izbora, stekao mjesto člana Gradskog vijeća.  
 

Članak 5. 
 
 Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama i nezavisnim 
vijećnicima, pripada pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku, a 
određenog u članku 4. stavku 1. ove Odluke. 
 
 Podzastupljenost spola u smislu prethodnog stavka postoji ako je zastupljenost jednog spola u 
Gradskom vijeću niža od 40%. 
 

Članak 6. 
 

 Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun 
nezavisnog vijećnika, tromjesečno u jednakim iznosima. Ukoliko se početak ili završetak mandata ne 
poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju 
dana trajanja mandata. 
 
 Političke stranke, odnosno nezavisni vijećnik obvezni su dostaviti podatke o žiroračunu odnosno 
posebnom računu na koji će se vršiti isplata iz stavka 1. ovog članka.  
 
 Provedba isplate povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica.  
 

Članak 7. 
 

 Ova će se Odluka objaviti u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a stupa na snagu osmi 
dan od dana objave.  
 
 
             PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
 
           Franjo Prstec 
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Prelazimo na točku 3. Dnevnog reda 
 

TOČKA 3. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJICE  
DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA VARAŽDINSKE TOPLICE 

 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je kraće izvješće uz Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg 
vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Tratinčica 
Varaždinske Toplice na razmatranje i donošenje, a za izvjestiteljicu navedene točke odredila je Nives 
Ernoić, pročelnicu JUO Grada Varaždinskih Toplica, koju molim za kratko izvješće. 
 
Pročelnica navodi da uvažavajući okolnost skorog isteka mandata ravnateljice Dječjeg vrtića Tratinčica 

Varaždinske Toplice, Upravno vijeće navedene ustanove raspisalo je i provelo javni natječaj. Na temelju 

odluke Upravnog vijeća vrtića od 22. studenog 2019. godine javni natječaj objavljen je dana 24. studenog 

2019. u Večernjem listu. Na raspisani natječaj zaprimljena je zamolba sadašnje ravnateljice, gospođe 

Novačić. Administrativnu obradu predmetne prijave izvršilo je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tratinčica 

Varaždinske Toplice koje je ujedno dopisom od dana 13. prosinca 2019. obavijestilo Grad Varaždinske 

Toplice o provedenom natječaju, kao i okolnosti da je zaprimljena prijava potpuna i valjana. Upravno vijeće 

je predložilo Gradskom vijeću da se gospođu Novačić imenuje ravnateljicom ustanove Dječji vrtić Tratinčica 

Varaždinske Toplice. Nadalje navodi da je pregledom natječajne dokumentacije koja je dana 16. prosinca 

2019. dostavljena Gradu Varaždinskim Toplicama na znanje od strane Dječjeg vrtića Tratinčica, a naročito 

uvažavajući zamolbu i životopis kandidatkinje, izvjesno je kako ista ispunjava sve propisane uvjete za 

imenovanje ravnateljicom Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice u novom četverogodišnjem 

mandatu. Naime, životopis kandidatkinje upućuje ne samo na činjenicu da ona svojim formalnim 

obrazovanjem udovoljava svim uvjetima natječaja, već i da je orijentirana daljnjoj formalnoj i neformalnoj 

naobrazbi u području predškolskog i ranog odgoja i obrazovanja, kao i stručnoj nadogradnji u pravcima 

menađmenta javnim ustanovama i vještinama senzorne integracije. Iz zamolbe kandidatkinje vidljivo je 

njeno respektabilno stručno znanje i iskustvo, kao i jasni plan budućeg razvoja vrtića u atraktivnu, modernu 

ustanovu predškolskog odgoja. Budući da je kandidatkinja istu funkciju obnašala i u ranijim mandatima, 

postižući vrijedne rezultate u razvoju ustanove, uvođenju novih metoda i projekata te unaprjeđenju 

odgojnog standarda na zadovoljstvo korisnika, suradnika i djelatnika, to je izvjesno kako u prilog prijave, 

govori i njeno višegodišnje iskustvo u uspješnom obnašanju funkcije, završila je pročelnica. 

 
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, gospodin Ivan 
Dvorski, podnio je izvješće Komisije. 
 
Komisija za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, predlaže Gradskom vijeću da 
prijedlog Rješenja usvoji u predloženom tekstu. 
 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednik otvara raspravu. 
 
Vijećnika Željka Bedekovića zanima zbog čega ravnateljica nije imenovana na vrijeme, zanima ga zašto se 
s time čekalo mjesec dana te o čijoj aljkavosti se u ovom slučaju radi. 
 
Predsjednik vijeća navodi da je o isteku mandata odnosno o potrebi imenovanja ravnateljice, saznao 14. 
veljače 2020. godine. 
 
Gradonačelnica navodi da se u materijalima može vidjeti da su bili pripremljeni 4. veljače 2020., od toga 
dana materijali su čekali predsjednika vijeća. 
 
Predsjednik vijeća navodi da je 14. veljače zvao dva puta za materijale te 15. veljače tri puta. 
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Pročelnica navodi da je 16. prosinca 2019. godine zaprimljena dokumentacija dječjeg vrtića „Tratinčica“, 
dana 17. prosinca 2019. godine bila je sazvana hitna proračunska sjednica i na tu sjednicu Prijedlog 
Rješenja o imenovanju ravnateljice, nije išao. 
 
Predsjednik vijeća navodi da nije istina da zbog njega nije na vrijeme, odnosno u roku, imenovana 
ravnateljica vrtića, navodi da je mandat ravnateljice istekao 7. veljače 2020., a njega su o tome obavijestili 
14. veljače 2020. 
 
Vijećnik Željko Bedeković navodi da se predsjednik Gradskog vijeća i gradonačelnica moraju dogovoriti jer 
očito je da u Gradu nema dogovora. 
 
Vijećnik Josip Obad navodi da mu je teško suditi o ovoj situaciji jer ne vjeruje ni samom sebi kako bi onda 
drugima. Smatra da u ovakvim slučajevima mora postojati pismena komunikacija, na taj način nebi došlo 
do ovakvih nesporazuma. 
 
Vijećnik Borislav Antlolković također smatra da treba postojati pismena komunikacija, zanima ga da li će 
donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice biti regularno obzirom da su nastupile ovakve okolnosti, 
odnosno da je mandat ravnateljice istekao 7. veljače 2020. godine. 
 
Pročelnica navodi da je sve regularno te da se radi o pojedinačnom aktu kojeg donosi Gradsko vijeće. 
Napominje da je tužba treće osobe u ovom slučaju nemoguća, jer se je na natječaj javila samo gospođa 
Linda Novačić. 
 
Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednik je istu zaključio i dao na glasovanje Prijedlog Rješenja o 
imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice. 
 
Gradsko vijeće je sa 12 glasova „za“, donijelo Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Tratinčica 
Varaždinske Toplice. 
 

Tekst odluke glasi: 

 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice 

 
I. 
 

 Linda Novačić, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja iz Varaždinskih Toplica, Antuna 
Mihanovića 7, Varaždinske Toplice imenuje se  ravnateljicom Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice 
na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od dana isteka ranijeg mandata nadalje. 

 
II. 
 

 Izreka ovog Rješenja objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“. 
 

O b r a z l o ž e nj e  
 Odredbom čl. 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 
10/97., 107/07., 94/13., 98/19., u nastavku skraćeno: ZPOO), propisano je da ravnatelja imenuje i 
razrješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića. Budući da je Dječji vrtić 
Tratinčica 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. 38. st. 3. i 4. Statuta Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice (u 
nastavku skraćeno: Statut DV Tratinčica), propisano je da ravnatelja imenuje i razrješava osnivač – Grad 
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Varaždinske Toplice na prijedlog Upravnog vijeća. Sukladno navedenome, izvjesno je kako nadležnost za 
donošenje odluke o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Tratinčica 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 ravnateljice dječjeg vrtića nadalje je propisan odredbom čl. 37. ZPOO-a-a 
koja stipulira da se ravnatelj bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje upravno vijeće dječjeg vrtića u 
skladu sa zakonom i statutom, da se ravnatelj bira na mandat od četiri godine te da ista osoba može biti 
ponovno imenovana. Istom odredbom propisano je da su stručni uvjeti za imenovanje ravnatelja, i to da za 
ravnatelja može imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima 
najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.  
 
 Postupajući sukladno navedenim odredbama, uvažavajući okolnost skorog isteka mandata 
ravnateljice Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice, Upravno vijeće navedene ustanove raspisalo je i 
provelo javni natječaj. Na temelju odluke Upravnog vijeća vrtića KLASA: 112-01/19-01/4, URBROJ: 
2186/026-380-19-1 od 22. studenog 2019. Javni natječaj objavljen je dana 24. studenog 2019. u 
Večernjem listu. Na raspisani natječaj zaprimljena je zamolba sadašnje ravnateljice, gospođe Novačić.  
 
 Administrativnu obradu predmetne prijave izvršilo je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tratinčica 
Varaždinske Toplice koje je ujedno dopisom od dana 13. prosinca 2019. obavijestilo Grad Varaždinske 
Toplice o provedenom natječaju, kao i okolnosti da je zaprimljena prijava potpuna i valjana. Upravno vijeće 
je pismenom KLASA: 112-01/19-01/04, URBROJ: 2186/026-380-19-4 od istog tog nadnevka, predložilo 
Gradskom vijeću da se gospođu Novačić imenuje ravnateljicom ustanove Dječji vrtić Tratinčica 
Varaždinske Toplice.  
 
 Pregledom natječajne dokumentacije koja je dana 16. prosinca 2019. dostavljena Gradu 
Varaždinskim Toplicama na znanje od strane prethodno navedene ustanove, a naročito uvažavajući 
zamolbu i životopis kandidatkinje, izvjesno je kako ista ispunjava sve propisane uvjete za imenovanje 
ravnateljicom Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice u novom četverogodišnjem mandatu. Naime, 
životopis kandidatkinje upućuje ne samo na činjenicu da ona svojim formalnim obrazovanjem udovoljava 
svim uvjetima natječaja, već i da je orijentirana daljnjoj formalnoj i neformalnoj naobrazbi u području 
predškolskog i ranog odgoja i obrazovanja, kao i stručnoj nadogradnji u pravcima menađmenta javnim 
ustanovama i vještinama senzorne integracije. Iz zamolbe kandidatkinje vidljivo je njeno respektabilno 
stručno znanje i iskustvo, kao i jasni plan budućeg razvoja vrtića u atraktivnu, modernu ustanovu 
predškolskog odgoja. Budući da je kandidatkinja istu funkciju obnašala i u ranijim mandatima, postižući 
vrijedne rezultate u razvoju ustanove, uvođenju novih metoda i projekata te unaprjeđenju odgojnog 
standarda na zadovoljstvo korisnika, suradnika i djelatnika, to je izvjesno kako u prilog prijave, govori i 
njeno višegodišnje iskustvo u uspješnom obnašanju funkcije. 
 
 Sukladno navedenome, prihvaćen je prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tratinčice 
Varaždinske Toplice 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 
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Kako su iscrpljene sve točke dnevnog reda današnje sjednice, predsjednik Gradskog vijeća zaključuje 
sjednicu u 17:25 sati. 
 

Dovršeno! 

 

   ZAPISNIČAR                     PREDSJEDNIK 

                             GRADSKOG VIJEĆA 

Martina Loborec 

       Franjo Prstec 


