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Varaždinske Toplice, 17. travnja 2020. 
 

Z A P I S N I K 
od 17. travnja 2020. godine 

 
sa 25. hitne sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica održane telefonskim putem 
17. travnja 2020. godine, telefonskim izjašnjavanjem vijećnika, a sazvane 16. travnja 2020. 
godine elektronskim putem (e-mailovi). 
 
Sjednica je započela u 12,00 sati, a održala se telefonskim izjašnjavanjem vijećnika.  
 
Osim predsjednika Gradskog vijeća Franje Prsteca, prisutne su gradonačelnica Dragica 
Ratković i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Nives Ernoić. 
 
Zapisničarka: Nives Ernoić. 
 
Na početku sjednice, na izričit upit predsjednika Gradskog vijeća, pročelnica navodi da je 
elektronička pošta s pozivom za ovu sjednicu KLASA: 021-05/20-01/2, URBROJ: 2186/026-
03-20-1 od 16. travnja 2020. godine, zajedno sa Zapisnikom sa 24. sjednice Gradskog vijeća 
održane 13. ožujka 2020. godine i Prijedlogom Odluke o zajedničkom organiziranju obavljanja 
poslova civilne zaštite na području gradova Novi Marof i Varaždinske Toplice te općina 
Breznica, Breznički Hum, Ljubešćica i Visoko upućena dana 16. travnja 2020. svim članovima 
Gradskog vijeća, time da je za vijećnike Srećka Detelja i Mladena Huzjaka mail upućen 
predsjedniku njihovog Kluba vijećnika Narodne stranke – Reformista, vijećniku Željku 
Bedekoviću. Vijećnici su telefonski kontaktirani radi potvrđivanja primitka mailova te su se svi 
vijećnici, izuzev Marka Pliše kojeg se nije uspjelo kontaktirati, tom prilikom izjasnili da će se 
moći odazvati telefonski na poziv predsjednika Gradskog vijeća dana 17. travnja u 12,00 sati.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici Prijedlog dnevnog reda primili uz poziv za 
sjednicu, a da predloženi Dnevni red glasi: 
 
1. Prijedlog Odluke o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području 
gradova Novi Marof i Varaždinske Toplice te općina Breznica, Breznički Hum, Ljubešćica i 
Visoko 
 
Prešlo se na telefonsko održavanje sjednice, time da predsjednik Gradskog vijeća utvrđuje da 
zbog hitnosti sjednice i načina održavanja, neće biti aktualnog sata. Ujedno, navodi i da se 
sjednica održava tako da će on osobno nazvati svakog vijećnika, na prijavljene brojeve 
mobitela. Pozivi se obavljaju korištenjem zvučnika na telefonu.  
 
Prije početka pozivanja, predsjednik Gradskog vijeća posebno navodi da će svakog gradskog 
vijećnika telefonskim putem tražiti da se izjasne na sljedeći način o postavljenim pitanjima: 
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- Prihvaćate li hitni saziv sjednice i predloženi dnevni red?   

ZA i PROTIV 
 

- Prihvaćate li zapisnik s 24. sjednice Gradskog vijeća od 13. ožujka 2020.? 
ZA I PROTIV 

  
- Prihvaćate li Prijedlog Odluke o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova civilne 

zaštite na području gradova Novi Marof i Varaždinske Toplice te općina Breznica, 
Breznički Hum, Ljubešćica i Visoko? 
ZA, PROTIV I SUZDRŽAN 

 
Predsjednik Gradskog vijeća zamolio je pročelnicu da zabilježi rezultate glasovanja na 
Izvješću o tijeku glasovanja. 
 
Prije započinjanja s pozivima, predsjednik je sam glasao te se na sva tri pitanja izjasnio 
potvrdno sa ZA. 
 
Potom je započeo s pozivima. 
 
Pozivima su se odazvali svi vijećnici osim vijećnika Marka Pliše. 
 
Nakon završenih poziva i prebrojanih glasova, predsjednik Gradskog vijeća konstatira 
sljedeće: 
 

- Na telefonsko izjašnjavanje se, od 14 pozvanih odazvalo 13 vijećnika, što zajedno s 
njim čini ukupno 14 vijećnika te konstatira da je postignut kvorum.  
 

- Na temelju Izvješća o tijeku glasovanja koji je prilog ovog Zapisnika, proglašava sljedeći 
rezultat glasanja:  

  
 

 Sa 14 glasova ZA usvojen je predloženi hitni saziv sjednice i dnevni red.  
 
 Sa 14 glasova ZA je usvojen zapisnik s 24. sjednice Gradskog vijeća od 13. ožujka 
2020. 
 
 Sa 14 glasova ZA je usvojen Prijedlog Odluke o zajedničkom organiziranju obavljanja 
poslova civilne zaštite na području gradova Novi Marof i Varaždinske Toplice te općina 
Breznica, Breznički Hum, Ljubešćica i Visoko. 

 
Tekst Odluke glasi: 
 

O D L U K A 
o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području gradova Novi Marof 

i Varaždinske Toplice te općina Breznica, Breznički Hum, Ljubešćica i Visoko  
 

Članak 1.  
 

 Gradovi Varaždinske Toplice i Novi Marof te općine Breznica, Breznički Hum, 
Ljubešćica i Visoko zajednički će organizirati obavljanje poslova civilne zaštite na području 
svoje teritorijalne nadležnosti, i to tako da će koordinirati poslove i aktivnosti djelovanja 
sustava civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv koronavirusa 
(COVID-19).  
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Članak 2.  
 

 U svrhu zajedničkog organiziranja obavljanja poslova civilne zaštite na području svojih 
teritorijalnih nadležnosti te koordiniranog djelovanja sustava civilne zaštite, jedinice lokalne 
samouprave iz članka 1. osnivaju Koordinaciju stožera civilne zaštite koja objedinjava 
postojeće stožere civilne zaštite gradova i općina na tom području djelovanja.  
 

 Koordinaciju stožera civilne zaštite iz prethodnog stavka čine načelnici postojećih 
stožera civilne zaštite na području djelovanja, a predsjednik Koordinacije jest načelnik Stožera 
civilne zaštite Grada Novog Marofa. 

 

Članak 3.  
 

Mjere civilne zaštite koje se odnose na građane na području djelovanja Koordinacije 
stožera civilne zaštite odnose se jedinstveno na sve građane, uključivši i mogućnost 
slobodnog kretanja unutar granica područja Koordinacije, bez obveze izdavanja propusnica. 

 

Propusnice za putovanja izvan granica područja Koordinacije izdaje svaki grad i općina 
za sebe, odnosno njezin stožer civilne zaštite, sukladno odlukama i uputama Stožera civilne 
zaštite Republike Hrvatske prema mjestu prebivališta i stalnog boravišta osoba za koje se 
propusnica izdaje. 

 

Članak 4.  
 

 Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica na potpisivanje Sporazuma o 
zajedničkom organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području gradova Novi Marof i 
Varaždinske Toplice te općina Breznica, Breznički Hum, Visoko i Breznica, a koji Sporazum 
čini prilog ove Odluke. 
 

Članak 5.  
 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a na snagu 
stupa prvi dan po danu objave. 
   

       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
 

       Franjo Prstec  
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća navodi da će nakon ove sjednice potpisati Odluku o zajedničkom 
organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području gradova Novi Marof i Varaždinske 
Toplice te općina Breznica, Breznički Hum, Ljubešćica i Visoko te je uputio pročelnicu da o 
donošenju Odluke obavijesti sve vijećnike.  
 
Predsjednik zaključuje sjednicu Gradskog vijeća u 13,00 sati.  
 
Dovršeno! 
 
 ZAPISNIČAR PREDSJEDNIK 
  GRADSKOG VIJEĆA 
 
 Nives Ernoić Franjo Prstec 


