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REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/5
URBROJ: 2186/026-01-20-11
Varaždinske Toplice, 15. rujna 2020.

ZAPISNIK
od 15. rujna 2020.
sa 28. sjednice Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica održane 15. rujna 2020. godine. Sjednica je
sazvana pisanim putem Pozivom KLASA: 021-05/20-01/5, URBROJ: 2186/026-01-20-1 od 8. rujna
2020. godine, održana je u prostoru kino dvorane „Ljubelj“, Varaždinske Toplice, Trg sv. Martina 16, a
započela je s 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 11 od ukupno 15 vijećnika te
da vijeće može pravovaljano donositi odluke.
Sjednici su nazočili:
Franjo Prstec, Ljubica Nofta, Borislav Antolković, Stjepan Denžić, Željko Bedeković, Mladen Huzjak,
Marko Plišo, Dragutin Šarec, Nenad Posavec, Draženko Pokos i Danijel Remenar.
Sjednici nisu prisustvovali vijećnici Dragan Dašić, Josip Obad, Ivan Dvorski i Srećko Detelj.
Pored vijećnika sjednici su nazočili:
Dragica Ratković, gradonačelnica, Nives Ernoić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada
Varaždinskih Toplica, Mirjana Furjan, voditeljica računovodstva i predstavnik medija.
Zapisničar: Martina Loborec
Vijećnicima je uz poziv za sjednicu dostavljen zapisnik sa 27. sjednice Gradskog vijeća održane 25.
lipnja 2020. godine.
Na upit predsjednika da li ima primjedbi na zapisnik sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada
Varaždinskih Toplica, nitko od prisutnih vijećnika nije se javio te je predsjednik stavio zapisnik na
glasovanje.
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Gradsko vijeće je zapisnik sa 27. sjednice Gradskog vijeća održane 25. lipnja 2020. godine prihvatilo
jednoglasno.
Pitanja vijećnika, odnosno aktualni sat.
Vijećnik Mladen Huzjak postavlja prvo pitanje, zanima ga tko je financirao izdavanje glasnika
Gradskog vijeća, drugo pitanje glasi zašto nije raspisan natječaj za radno mjesto komunalnog redara.
Smatra da je ovo ujedno i dobra prilika da se zaposli bivša pročelnica Željka Sakač te da se na taj
način zaustave daljnji troškovi za Grad, kamate i sve ostalo.
Na prvo pitanje odgovorio je predsjednik Gradskog vijeća, gospodin Franjo Prstec, navodi da
Gradsko vijeće ima ovlast izvijestiti ljude o radu Gradskog vijeća, napominje da je glasnik izdan te da
bi bilo logično da gradonačelnica – odnosno Grad, financira njegovo izdavanje. Pošto tome nije tako,
navodi gospodin Prstec, izdavanje glasnika financirat ću ja, iz svoje predsjedničke naknade, jer želim
da ljudi budu informirani.
Na drugo pitanje vijećnika Huzjaka odgovara gradonačelnica, navodi da postoje svi uvjeti za
raspisivanje natječaja te je samo pitanje vremena kad će natječaj biti objavljen. Što se tiče troškova
spora, navodi gradonačelnica, upućen je upit odvjetniku te se čeka odgovor, nakon zaprimanja
odgovora vijećnici će biti obaviješteni.
Vijećnik Željko Bedeković postavio je pitanje gradonačelnici i zamjeniku gradonačelnice. Navodi da
ima informaciju da jedan Mjesni odbor skuplja novce za radne akcije, na način da, ako se ljudi
dobrovoljno priključe akciji tada sudjeluju sa 50,00 kuna, a ako odbiju tada za kaznu moraju dati
150,00 kuna. Zanima ga kako Mjesni odbori raspolažu sa financijama.
Nadalje, navodi da su svi upoznati sa sporovima koje Grad vodi, te da postoji niz sudskih postupaka;
spor sa Željkom Sakač, nadalje postoji optužba Dragutina Bedekovića da je Grad napravio dječje
igralište na njegovom zemljištu u Hrastovcu Topličkom, smatra da ako je to zaista istina, da je to
strašno.
Vijećnik Bedeković traži pismeno popis svih sudskih postupaka u kojima je Grad tuženik ili tužitelj.
Nadalje vijećnika Bedekovića zanima spor koji je Grad pokrenuo protiv bivšeg direktora TD Forum
Toplice d.o.o., Bože Majcena, pa zatim spor koji je protiv Grada pokrenuo DV „Čarobno ogledalce“, a
postoje indicije da se priprema i spor sa gospodinom Prstecom, vezano za naknadu koju je primao
kao predsjednik NO Foruma Toplice d.o.o.
Nadalje, vijećnik Bedeković, u ime kluba Reformista, navodi da je putem facebook stranice omogućio
da stanovnici Varaždinskih Toplica postavljaju pitanja vezana uz komunalno uređenje, i ostala
područja, te da je tom prilikom postavljeno čak 30 pitanja. Ta pitanja dostavit će gradskoj upravi, a za
primjer navodi par pitanja kao što su; uređenje cesta, izgradnja jaslica, izgradnja nogostupa u
Tuhovcu i Jalševcu, asfaltiranje nogometnog igrališta NK Mladost, loše autobusne linije, i dr.
Gradonačelnica Ratković odgovara na pitanje vijećnika Bedekovića koje se odnosi na sporove,
navodi da je spor sa bivšom pročelnicom Željkom Sakač pokrenut prije njenog mandata, te da taj
predmet vodi odvjetnik i poduzima potrebne radnje, napominje da će vijećnici biti o svemu
obaviješteni, nakon što se zaprimi očitovanje odvjetnika.
Što se tiče optužbe Dragutina Bedekovića, gradonačelnica navodi da smatra da nije potrebno taj
slučaj ponovno komentirati iz razloga jer su vijećnici zaprimili dopis Dragutina Bedekovića i odgovor
odnosno njezino očitovanje na taj njegov dopis.
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Vezano za spor koji je pokrenut protiv bivšeg direktora TD Forum Toplice d.o.o., Bože Majcena,
navodi da je istina da su pokrenute određene radnje protiv bivšeg direktora TD Forum Toplice, Bože
Majcena.
Nadalje, na pitanje vijećnika Bedekovića vezano za spor sa DV „Čarobno ogledalce“, gradonačelnica
navodi da je gospodin Bedeković očito i vidovit jer već zna da će biti pokrenut spor, napominje da
zasad, Grad ne vodi nikakav spor sa DV „Čarobno ogledalce“.
I zadnje pitanje vezano za pitanja građana postavljena putem facebooka, gradonačelnica se osvrnula
da upit vezano za izgradnju nogostupa u naselju Tuhovec, navodi da, spomenuta cesta nije pod
ingerencijom Grada. Navodi da je Grad uputio dopis Hrvatskim cestama vezano za potrebu izgradnje
nogostupa na toj dionici ceste. Smatra da bi gospodin Bedeković, kao vijećnik, trebao znati koje su
ceste pod ingerencijom Grada.
Vijećnik Bedeković navodi da on to zna, ali da gradonačelnica treba lobirati te pronaći način da se to
napravi, iako nije pod ingerencijom Grada.
Vijećnik Draženko Pokos navodi da je u Donjoj Poljani u planu uređenje ceste koja je pod
ingerencijom ŽUC-a, smatra da najgoriji dio te ceste, u dužini od 800 metara, nije pošodran, navodi
da bi to bilo dobro da se odradi.
Drugo pitanje odnosi se na cestu u Gornjoj Poljani gdje postoji problem poplavljivanja, a cesta je
također pod ingerencijom ŽUC-a, zanima ga kad budu započeli radovi.
Treće pitanje vijećnika odnosi se na semafor na zaobilaznici prema autocesti. Smatra da je taj
semafor opasan jer puno ljudi ne zna da trebaju pritisnuti taster da se prebaci na crveno, odnosno da
pješaci imaju siguran prolaz. Navodi da bi bilo dobro uputiti dopis Hrvatskim cestama te upozoriti na
taj problem.
Vijećnik Pokos koristi priliku da pohvali rad direktorice Foruma Toplice d.o.o., navodi da je vrlo ažurna
u radu.
Gradonačelnica odgovara na prvo pitanje vijećnik, navodi da prema razgovoru sa ŽUC-om u
njihovom planu je da se u 2021. godini, asfaltira cesta u Donjoj Poljani.
Na drugo pitanje vijećnika vezano za dio ceste na kojem postoji problem poplavljivanja,
gradonačelnica odgovara da prema infomacijama ta cesta bi se trebala sanirati kroz nekih 10 dana,
osim ŽUC-a, radove trebaju izvršiti i Hrvatske vode, jer se radi o potoku koji je pod njihovim
upravljanjem.
Gradonačelnica odgovara vezano za semafor da u ovom trenutku ne može ništa reći o tome, ali da se
bude uputio dopis Hrvatskim cestama d.o.o., potom može dati točne informacije.
Vijećnik Dragutin Šarec postavio je prvo pitanje vezano za izmještanje autobusnog kolodvora zbog
uređenja Trga, zanima ga u kojoj je fazi. Nadalje, zanima ga u kojoj je fazi izgradnja trgovačkog
centra u Varaždinskim Toplicama. Treće pitanje odnosi se na uređenje lokalnih i županijskih cesta,
smatra da vinske ceste treba više uređivati. Nadalje smatra da bi na cesti kroz Martinkovec, ŽUC
trebao urediti bankine i raslinje.
Gradonačelnica odgovara da se za izmještanje autobusne stanice treba izgraditi prilazni most na
cesti D526 od naplatnih kućica prema semaforu, navodi da je lokacijska dozvola ishođena, treba
otkupiti sva zemljišta, a napominje da se u slučaju nemogućnosti otkupa protrebnog zemljišta, bude
išlo u postupak izvlašćenja. Nakon tih postupaka slijedi ishođenje građevinske dozvole.
Vezano za pitanje o izgradnji trgovačkog centra, gradonačelnica odgovara da se provode pregovori,
čeka se donošenje Prostornog plana. Napominje da su investitori već odradili pregovore sa
vlasnicima zemljišta.
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Vezano za pitanje vijećnika o uređenju lokalnih i županijskih cesta, gradonačelnica odgovara da Grad
ima dobru suradnju sa ŽUC-om i da se bude uputio dopis vezano za uređenje bankina u Martinkovcu.
Vijećnik Borislav Antolković postavio je prvo pitanje vezano za radove na aglomeraciji, navodi da su
ceste prekopane, a da se ništa ne asfaltira, zanima ga da li postoji mogućnost da se asfaltira bar dio
ceste kod važnijih raskrižja.
Drugo pitanje vijećnika odnosi se na izmještanje dalekovoda, zanima ga da li se bude to odradilo i
kada. Treće pitanje odnosi se na parkiralište kod pošte i banke, smatra da treba riješiti problem
parkirališta u Gradu.
Gradonačelnica odgovara na prvo pitanje vijećnika Antolkovića, navodi da Termoplin d.d. također
izvodi radove na toj dionici, te da bi do 20. prosinca 2020. godine trebali završiti svi radovi i započet
će se s asfaltiranjem prekopanih cesta. Koristi ovu priliku da zamoli sve građane za strpljenje.
Na drugo pitanje vezano za izmještanje dalekovoda gradonačelnica odgovara da je izmještanja
dalekovoda projekt Elektre d.d. te da se radi o vrlo zahtjevnom poslu, napominje da je ishođena
građevinska dozvola te da je ta investicija vrijedna 5.000.000,00 kuna.
Što se tiče trećeg pitanja vijećnika, gradonačelnica odgovara da, kad završe svi radovi koji se
trenutno provode u Gradu, pristupit će se uređenju parkirališta.
Vijećnik Danijel Remenar postavio je prvo pitanje vezano za „Drvenu kuću“ u vlasništvu Grada,
zanima ga u kojoj je fazi uređenje, odnosno kakav je dogovor postignut sa udrugom Moto klub
Varaždinske Toplice, koja je iskazala interes za uređenjem i korištenjem te kućice.
Drugo pitanje vijećnika odnosi se na cestu između Petkovca i Črnila, navodi da je cesta bila sanirana,
ali da je loše napravljeno te da se nakon radova koje su izvodile Hrvatske šume na toj dinici, cesta
dodatno oštetila te je opet jako loša.
Gradonačelnica na prvo pitanje vijećnika odgovara da je „Drvenu kuću“ do 2017. godine koristio PZC,
te je nakon toga vraćena u posjed Grada. Napominje da je napravljena financijska procjena potrebnih
radova te ona iznosi 350.000,00 kuna. Navodi da nisu još osigurana sredstava za njeno uređenje, ali
da postoji interes udruge Moto klub Varaždinske Toplice, postoje informacije da su članovi udruge u
mogućnosti sami odraditi dosta radova.
Vezano za pitanje vijećnika o stanju ceste između Petkovca i Črnila, gradonačelnica navodi da
Hrvatske šume uvijek financijski sudjeluju u sanaciji cesta koje su oštećene njihovim djelovanjem,
smatra da nisu još završili s radovima rušenja i pošumljavanja na toj dionici.
Vijećnica Ljubica Nofta postavila je pitanje vezano za mogućnost postavljanja prometnog ogledala na
cesti prema Pišćanovcu do Škarnika, kod križa, smatra da je taj dio ceste nepregledan te da bi bilo
dobro radi sigurnosti vozača da se ogledalo postavi.
Gradonačelnica odgovara da se radi o ŽUC-ovoj cesti, te da se bude uputio dopis ŽUC-u.
Pošto se nitko više nije javio prešlo se je na utvrđivanje Dnevnog reda.
Predsjednik iznosi da su vijećnici prijedlog Dnevnog reda primili uz poziv za sjednicu te je pitao
vijećnike imaju li kakav prijedlog za izmjenu ili dopunu predloženog Dnevnog reda. Kako se nitko nije
javio, dao je glasovanje predloženi Dnevni red.
Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo sljedeći
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DNEVNI RED
1. Prijedlog Odluke o donošenju 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Varaždinske Toplice,
2. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih Toplica,
3. Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva,
4. Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu i
projekcije za 2021. i 2022. godinu
5. Prijedlog II. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture Grada
Varaždinskih Toplica za 2020. godinu,
6. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za
razdoblje od 01.01. – 30.06.2020.

TOČKA 1.
PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU 4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE
Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o
donošenju 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždinske Toplice.
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o donošenju 4. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Varaždinske Toplice, a za izvjestiteljicu navedene točke odredila je pročelnicu Nives
Ernoić, koju je predsjednik zamolio za kratko izvješće.
Pročelnica navodi da je dana 29. travnja 2019. Gradsko je vijeće, donijelo Odluku o izradi 4. izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždinskih Toplica kojom je započet postupak izrade
izmjena i dopuna postojećeg prostornog plana. Odlukom su predočene pravne osnove i razlozi za
donošenje izmjena i dopuna PPUG Varaždinske Toplice, obuhvat tih izmjena i dopuna sa ocjenom
stanja u prostoru, ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna plana, popis dokumenta koji imaju
biti konzultirani prilikom izrade te popis javnopravnih tijela koje je potrebno uključiti u izradu izmjena i
dopuna. Predmetnom su Odlukom predviđene i faze izrade izmjena i dopuna uz okvirno trajanje
pojedinih faza. Navedenim sadržajem dane su smjernice potrebne za izradu ovog važnog planskog
dokumenta Grada. Napominje da je važno istaknuti kako je, nakon donošenja odluke, proveden
postupak jednostavne nabave radi odabira stručnog izrađivača plana. Od izrađivača koji su
sudjelovali u pozivnom natječaju, po kriteriju cjenovno najpovoljnije ponude, za izrađivača plana
odabrano je trgovačko društvo ARHITEKTBIRO KOGL d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, čija je
direktorica, gospođa Marina Kőgl licencirana za obavljanje poslova izrade prostornih planova.
Neposredno po sklapanju ugovora s odabranim izrađivačem, pristupilo se pripremnim radnjama te su
zatraženi prostorno relevantni podaci i zahtjevi ovlaštenih javnopravnih tijela, nakon čega su stručno
obrađeni svi zahtjevi fizičkih i pravnih osoba zaprimljeni do dana izrade nacrta prijedloga plana.
Nakon višestruko održanih konzultacija i prezentacija, dana 20. svibnja 2020. zaprimljen je prijedlog
4. izmjena i dopuna PPUG Varaždinske Toplice. Narednog je dana oglašena obavijest o javnoj
raspravi u povodu tog prijedloga. Javna rasprava održana je u trajanju od 11 dana, između 08. lipnja i
18. lipnja 2020., dok je izlaganje plana održano dana 12. lipnja 2020. Izvješće o javnoj raspravi te
zaprimljenim prijedlozima i komentarima izrađeno je dana 24. srpnja 2020. te je ono objavljeno na
internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Nacrt konačnog prijedloga
4. izmjena i dopuna PPUG Varaždinske Toplice zaprimljen je dana 28. srpnja 2020. te je
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gradonačelnica, donijela zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga 4. izmjena i dopuna PPUG
Varaždinske Toplice. Odluka o donošenju prostornog plana grada i njegovih izmjena i dopuna,
objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, završila je pročelnica.
Prijedlog Odluke o donošenju 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždinske
Toplice razmatrala je Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća
Varaždinskih Toplica, te je predsjednik Komisije Stjepan Denžić podnio izvješće Komisije.
Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost predlaže Gradskom vijeću da Prijedlog Odluke o
donošenju 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždinske Toplice, usvoji u
predloženom tekstu.
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednik otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali: vijećnik Željko Bedeković, gradonačelnica i predsjednik Gradskog vijeća.
Kako se više nitko nije uključio u raspravu, predsjednik je istu zaključio i dao na glasovanje Prijedlog
Odluke o donošenju 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždinske Toplice.
Gradsko vijeće sa 11 glasova „za“ prihvatilo je Odluku o donošenju 4. izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Varaždinske Toplice.
Tekst akta glasi:
Odluka o donošenju 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždinske Toplice,
usvojena je u cijelosti prema predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u ovom zapisniku, a
dostupan je na pregled u spisu:
KLASA: 350-02/18-01/1.

Prelazi se na točku 2. dnevnog reda
TOČKA 2.
PRIJEDLOG ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE ZA
OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA
PODRUČJU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA
Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o
poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na
području Grada Varaždinskih Toplica,
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih Toplica, a za
izvjestiteljicu navedene točke odredila je pročelnicu Nives Ernoić, koju je predsjednik zamolio za
kratko izvješće.
Pročelnica navodi da je postupak provođenja koncesije provelo Stručno povjerenstvo u postupku
dodjele koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada
Varaždinskih Toplica u sastavu Tamara Križanić, Ivica Čičak, dr.med. i Ljubica Nofta. Rok za dostavu
ponuda bio je 31. kolovoza 2020. godine. Napominje da je o postupku otvaranja ponuda Povjerenstvo
je sastavilo zapisnik o otvaranju temeljem kojeg je utvrđeno da do isteka roka za dostavu ponuda nije
pristigla niti jedna ponuda. Pročelnica navodi da je propisano da će davatelj koncesije poništiti
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postupak davanja koncesije ako nema pristiglih ponuda do isteka roka za dostavu ponuda, a odluku o
poništenju donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno Gradsko vijeće. Navodi
da će se Odluka objavit u Elektroničkom oglasniku javne nabave, a novi postupak davanja koncesije
pokrenut će se nakon što Odluka o poništenju postupka davanja koncesije postane izvršna.
Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih Toplica, razmatrala je Komisije za statut,
poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica, predsjednik Komisije Stjepan
Denžić podnio je izvješće Komisije.
Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost predlaže Gradskom vijeću da Prijedlog Odluke o
poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na
području Grada Varaždinskih Toplica usvoji u predloženom tekstu.
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednik otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali: vijećnik Stjepan Denžić, vijećnik Dragutin Šarec, gradonačelnica, pročelnica
Nives Ernoić i vijećnik Željko Bedeković.
Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednik je istu zaključio i dao na glasovanje Prijedlog
Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih
poslova na području Grada Varaždinskih Toplica.
Gradsko vijeće je sa 11 glasova „za“ donijelo Odluku o poništenju postupka davanja koncesije za
obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih Toplica.

Tekst akta glasi:
ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
na području Grada Varaždinskih Toplica
Poništava se postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih
poslova na području Grada Varaždinskih Toplica, koji je evidentiran pod brojem K-1/2020, objavljen u
Elektroničkom oglasniku javne nabave 28. srpnja 2020. godine pod brojem 2020/S 01K – 0028086,
iz razloga što do isteka roka za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda.
O b r a z l o ž e nj e
Grad Varaždinske Toplice, Varaždinske Toplice, Ulica dr. Franje Tuđmana 4, OIB:
54177232254, kao davatelj koncesije, objavio je dana 28. srpnja 2020. godine u Elektroničkom
oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 01K – 0028086 Obavijest o namjeri davanja koncesije za
obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih Toplica.
Procijenjena vrijednosti koncesije za razdoblje trajanja koncesije od 10 godina iznosi
2.000.000,00 kuna bez PDV-a ( 200.000,00 kuna bez PDV-a godišnje).
Rok za dostavu ponuda bio je 31. kolovoza 2020. godine do 8,00 sati.
Stručno povjerenstvo u postupku dodjele koncesije održalo je javno otvaranje ponuda 31.
kolovoza 2020. godine u 8,00 sati, te je konstatiralo da do isteka roka za dostavu ponuda nije pristigla
niti jedna ponuda.
Odredbom članka 38. stavak 1. točka 2. Zakona o koncesijama propisano je da će davatelj
koncesije poništiti postupak davanja koncesije ako nema pristiglih ponuda do isteka roka za dostavu
ponuda.
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U skladu s gore navedenim, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana primitka iste. Za
rješavanje o žalbama nadležna je Državna komisija za kontrolu javne nabave, Koturaška cesta 43/IV,
Zagreb, u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje javna nabava, a koje se odnose na otvoreni
postupak, a temeljem članka 96. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17.). Istodobno s
dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obavezan primjerak žalbe dostaviti i davatelju
koncesije na dokaziv način.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Franjo Prstec

Prelazi se na točku 3. Dnevnog reda
TOČKA 3.
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA
Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva, dostavila je gradonačelnica na razmatranje i
donošenje, a za izvjestiteljicu je odredila pročelnicu Nives Ernoić, koju je predsjednik Gradskog vijeća
zamolio za kratko izvješće.
Pročelnica navodi da je proveden postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova. Na raspisani postupak davanja koncesije nije pristigla niti jedna ponuda do
isteka roka za dostavu ponuda, to je sukladno članku 38. stavak 1. točka 2. Zakona o koncesijama
predloženo Gradskom vijeću donošenje Odluke poništenju postupka davanja koncesija. Nakon
donošenja i objave Odluke o poništenju postupka davanja koncesije potrebno je pokrenuti novi
postupak davanja koncesije te temeljem članka 14. i 16. Zakona o koncesijama imenovati članove
Stručnog povjerenstva koje obavlja potrebne radnje za provedbu postupka davanja koncesije,
završila je pročelnica.
Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva, razmatrala je Komisije za izbor i imenovanje
Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica, te je član Komisije Draženko Pokos, podnio izvješće Komisije.
Komisija za izbor i imenovanje predlaže Gradskom vijeću da prijedlog Prijedlog Odluke o imenovanju
stručnog povjerenstva, 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 imenovanju stručnog povjerenstva.
U 17:00 sati sjednicu je napustio vijećnik Danijel Remenar.
Gradsko vijeće je sa 10 glasova „za“ donijelo Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva.
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Tekst odluke glasi:
ODLUKU O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA
Članak 1.
U Stručno povjerenstvo u postupku dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na
području Grada Varaždinskih Toplica imenuju se:
1. Tamara Križanić,
2. Ivica Čičak, dr.med.,
3. Ljubica Nofta.
Članak 2.
Stručno povjerenstvo obavlja zadatke određene člankom 16. Zakona o koncesijama
(„Narodne novine“ broj 69/17.).
Članak 3.
Ova Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Franjo Prstec

TOČKA 4.
PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA 2020.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU
Predsjednik Gradskog vijeća navodi da je gradonačelnica dostavila uz Poziv za sjednicu Prijedlog II.
Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.
godinu, a za izvjestiteljicu je odredila Mirjanu Furjan, voditeljicu računovodstva Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Varaždinskih Toplica, koju je predsjednik Gradskog vijeća zamolio za kratko
izvješće.
Mirjana Furjan navodi da se II. Izmjenama i dopunama Proračuna ne mijenja ukupni iznos Proračuna
te da se isključivo planira promjena u Programskom dijelu i to smanjenje rashoda u iznosu 430.000
kn za kapitalni projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske
Toplice“ te povećanje rashoda u iznosu 430.000 kn za kapitalni projekt „Uređenje Trga R. Hrvatske“.
Unutar kapitalnog projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske
Toplice“ umanjuje se iznos kapitalne pomoći za 500.000 kn te se taj iznos planira namijeniti za
modernizaciju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u Varaždinskih Toplicama, izvan opsega sanacije
prometnica nakon izvršenih radova aglomeracije
Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu i projekcije za
2021. i 2022. godinu razmatrala je Komisije za financije i proračun Gradskog vijeća Varaždinskih
Toplica, te je članica Komisije Ljubica Nofta podnijela izvješće Komisije.
Komisija za financije i proračun predlaže Gradskom vijeću da prijedlog Prijedlog II. Izmjene i dopune
Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu usvoji u
predloženom tekstu.
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu.
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U raspravi su sudjelovali: vijećnik Željko Bedeković i gradonačelnica.
Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednik je istu zaključio i dao na glasovanje Prijedlog
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i
2022. godinu.
Gradsko vijeće sa 6 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i 2 „suzdržana“ glasa nije donijelo Prijedlog II.
Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.
godinu.

TOČKA 5.
PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA 2020. GODINU
Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog II. Izmjene i
dopune programa građenja komunalne infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu.
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog II. Izmjene i dopune programa građenja komunalne
infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, a obzirom da II. Izmjene i dopune
Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, nisu
usvojene, o ovoj točci Dnevnog reda neće se glasati.

TOČKA 6.
PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA
VARAŽDINSKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2020.
Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici s pozivom na sjednicu Gradskog vijeća primili
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za razdoblje od
01.01. – 30.06.2020.
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada
Varaždinske Toplice za razdoblje od 01.01. – 30.06.2020. na razmatranje i donošenje, a za
izvjestiteljicu je odredila Mirjanu Furjan, voditeljicu računovodstva.
Mirjana Furjan navodi da je Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada
Varaždinske Toplice za 1.1.2020. do 30.6.2020. godine pripremljen je u skladu s Pravilnikom o
polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, a sastoji se od Općeg dijela proračuna
koji čini Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, prihodi i rashodi prema izvorima
financiranja, te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji i Račun financiranja, te Posebnog dijela
proračuna koji se sastoji od dva izvještaja i to; Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji i Izvršenje po
programskoj klasifikaciji i Obrazloženja. Nadalje, voditeljica računovodstva navodi da Polugodišnji
izvještaj sadrži usporedne podatke o ostvarenju u istom razdoblju prethodne godine te izvršenje
obračunskog razdoblja u odnosu na planirana sredstva za cijelu 2020. godinu. Polugodišnji izvještaj
sadrži, uz gradske, također sve prihode i rashode proračunskih korisnika Dječjeg vrtića „Tratinčica“ i
Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice. Nadalje, Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada
sadrži ujedno i izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa, završila je gospođa Furjan.
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za razdoblje od
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01.01. – 30.06.2020. razmatrala je Komisija za financije i proračun Gradskog vijeća Grada
Varaždinskih Toplica, te je članica Komisije, Ljubica Nofta podnijela izvješće Komisije.
Komisija za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica predlaže Gradskom
vijeću da prijedlog Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske
Toplice za razdoblje od 01.01. – 30.06.2020., usvoji u predloženom tekstu.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali: predsjednik Gradskog vijeća, vijećnik Stjepan Denžić, vijećnik Željko
Bedeković, vijećnik Draženko Pokos, vijećnica Ljubica Nofta, vijećnik Marko Plišo, vijećnik Dragutin
Šarec i gradonačelnica
Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednik je istu zaključio i dao na glasovanje Prijedlog
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za razdoblje od 01.01. –
30.06.2020.
Gradsko vijeće je sa 6 glasova „za“, 2 „protiv“ i 2 „suzdržana“ donijelo Polugodišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za razdoblje od 01.01. – 30.06.2020.
Tekst akta glasi:
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za razdoblje od
01.01. – 30.06.2020., usvojen je u cijelosti prema predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u
ovom zapisniku, a dostupan je na pregled u spisu:
KLASA: 400-04/20-01/3
Kako su iscrpljene sve točke dnevnog reda današnje sjednice, predsjednik Gradskog vijeća
zaključuje sjednicu u 17:30 sati.
Dovršeno!
ZAPISNIČAR

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Martina Loborec
Franjo Prstec

