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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: 021-05/20-01/7 

URBROJ: 2186/026-01-20-13 

Varaždinske Toplice, 9. studenoga 2020 

 

 

Z A P I S N I K 

od 9. studenoga 2020. 

 

sa 30. sjednice Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica održane 9. studenoga 2020. godine. Sjednica 

je sazvana pisanim putem Pozivom KLASA: 021-05/20-01/7, URBROJ: 2186/026-01-20-1 od 2. 

studenoga 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 12 od ukupno 15 vijećnika te 

da vijeće može pravovaljano donositi odluke. 

 

Sjednici su nazočili: 

 

Franjo Prstec, Ljubica Nofta, Borislav Antolković, Stjepan Denžić, Željko Bedeković, Dragutin Šarec, 

Draženko Pokos, Danijel Remenar, Ivan Dvorski, Srećko Detelj, Josip Obad i Mladen Huzjak. 

 

Sjednici nisu prisustvovali vijećnici Nenad Posavec, Dragan Dašić i Marko Plišo. 

 

Pored vijećnika sjednici su nazočili: 

Dragica Ratković, gradonačelnica, Nives Ernoić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada 

Varaždinskih Toplica i predstavnik medija. 

 

Zapisničar: Martina Loborec       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Vijećnicima je uz poziv za sjednicu dostavljen zapisnik sa 29. sjednice Gradskog vijeća održane 5. 

listopada 2020. godine.  

Na upit predsjednika da li ima primjedbi na zapisnik sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada 

Varaždinskih Toplica, nitko od prisutnih vijećnika nije se javio te je predsjednik stavio zapisnik na 

glasovanje. 

 

Gradsko vijeće je zapisnik sa 29. sjednice Gradskog vijeća održane 5. listopada 2020. godine 

prihvatilo jednoglasno. 
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Pitanja vijećnika, odnosno aktualni sat. 

 

Presjednik je upitao vijećnike Draženka Pokosa, Nenada Posavca i Srećka Detelja da li su zadovoljni 

s dostavljenim prismenim odgovorom na postavljena pitanja na 29. sjednici Gradskog vijeća. 

 

Vijećnici su odgovorili da su zadovoljni zaprimljenim odgovorima. 

 

Prvo pitanje postavio je vijećnik Borislav Antolković, navodi da su Varaždinske Toplice raskopane, 

zanima ga do kada će Toplice tako izgledati, te moli da se barem asfaltiraju kritična raskrižja. 

  

Gradonačelnica odgovara da je samo pitanje dana kad će se krenuti u asfaltiranje raskopanih ulica. 

 

Vijećnik Bedeković postavio je pitanje gradonačelnici, zanima ga kad planira sazvati zbor građana u 

Donjoj Poljani. 

Drugo pitanje odnosi se na WIFi4EU, navodi da ga je jedna građanka pitala da li se može signalom 

obuvatiti cijeli Grad, obzirom da je trenutno WIFI dostupan samo na određenim lokacijama. 

Zadnje pitanje vijećnik Bedeković postavio je u ime kluba vijećnika Reformista, zanima ga zašto ova 

sjednica zbog epidemioloških mjera nije odrađena putem zooma. 

 

Gradonačelnica odgovara da će se odazvati na zbor građana kad bude pozvana. 

Vezano za pitanje o pokrivenosti Grada signalom WIFI4EU, gradonačelnica navodi da je broj točaka 

unaprijed određen te da je na tim lokacijama dostupan WIFI signal, ostalo ne ulazi u Ugovor odnosno 

nema dovoljno financijskih sredstava da se poveća broj tih lokacija, eventualno je moguće tražiti 

ponudu da se vidi koliki bi bio financijski trošak da se poveća područje pokrivenosti signalom. 

Vezano za nezadovoljstvo vijećnika održavanjem sjednice na ovaj način gradonačelnica navodi da je 

njihovor nezadovoljstvo opravdano te da se nada da će iduća biti sazvana putem zooma ili na neki 

drugi odgovarajući i mogući način. 

 

Vijećnik Bedeković navodi da nije zadovoljan odgovorom gradonačelnice da će se odazvati na zbor 

građana kad primi poziv jer ona ima ovlast sazvati zbor građana tako da joj ne treba ničiji poziv. 

 

Vijećnik Dragutin Šarec postavio je pitanje vezano za cestu u Martinkovcu, a koja se spaja u 

Valpovcu, navodi da je cesta u lošem stanju te da se je aktiviralo klizište. Nadalje, navodi da je jako 

loša i cesta u Pišćanovcu, smatra da je većina prometnica i u samom gradu u lošem stanju te da je 

potrebno vršiti pritisak na izvođače da ubrzaju sa radovima te da vrate ceste u prvobitno stanje. 

 

Gradonačelnica odgovara da je upoznata sa klizištem u Martinkovcu prema Fošnjarima, a vezano za 

cestu u Pišćanovcu navodi da će probati riješiti. 

 

Pošto se nitko više nije javio prešlo se je na utvrđivanje Dnevnog reda. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća gospodin Franjo Prstec navodi da je na temelju odredbe članka 41. 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 

7/13., 26/13., 4/18. i 83/19.), radi potrebe hitnog donošenja akata gradonačelnica dostavila utvrđene 

prijedloge dopunskih točaka: 

 
1. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih 

poslova na području Grada Varaždinskih Toplica, 
2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu i pratećih akata koji se donose uz II. 

Izmjene i dopune Proračuna: 
- Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. 
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godinu te Prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2020. – 2022. 
godinu, 

- Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Varaždinske Toplice za 
2020. godinu, 

- Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, 

- Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području 
Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, 

- Prijedlog II. Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu, 
- Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Varaždinskih Toplica u 2020. godini. 

 
Predsjednik je upitao vijećnike da li su suglasni da se na Dnevni red današnje sjednice uvrsti 
dopunska točka: 
 

1. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih 
poslova na području Grada Varaždinskih Toplica. 

 
Vijećnici su jednoglasno prihvatili da se na Dnevni red 30. sjednice Gradskog vijeća uvrsti Prijedlog 
Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području 
Grada Varaždinskih Toplica. 
 
Potom je predsjednik upitao vijećnike da li su suglasni da se na Dnevni red današnje sjednice uvrsti 
dopunska točka: 
 

2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu i pratećih akata koji se donose uz II. 
Izmjene i dopune Proračuna: 

- Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. 
godinu te Prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2020. – 2022. 
godinu, 

- Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Varaždinske Toplice za 
2020. godinu, 

- Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, 

- Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području 
Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, 

- Prijedlog II. Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu, 
- Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Varaždinskih Toplica u 2020. godini. 
 

Vijećnici su jednoglasno prihvatili da se na Dnevni red 30. sjednice Gradskog vijeća uvrsti: 
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu i pratećih akata koji se donose uz II. 
Izmjene i dopune Proračuna: 

- Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. 
godinu te Prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2020. – 2022. 
godinu, 

- Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Varaždinske Toplice za 
2020. godinu, 

- Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, 

- Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području 
Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, 

- Prijedlog II. Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu, 
- Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Varaždinskih Toplica u 2020. godini. 
 
Nakon toga predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je dopuna Dnevnog reda za današnju 
sjednicu prihvaćena jednoglasno. 
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Prešlo se na utvrđivanje Dnevnog reda zajedno sa dopunskim točkama. 
 

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 sa dopunskim točkama. 

 

Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo sljedeći 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica u 2020. godini, 
2. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Strategije razvoja Grada Varaždinskih Toplica 

2014. – 2020., 
3. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Varaždinskih Toplica 2014. – 

2020., 
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice za 

2019. godinu i za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020., 
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice za 

pedagošku godinu 2019./2020., 
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu poduzeća Forum Toplice d.o.o. za 2019. godinu 

i za razdoblje od 01.01. – 30.06.2020. godine, 
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 

30. lipnja 2020, 
8. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova 

na području Grada Varaždinskih Toplica, 
9. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu i pratećih akata koji se donose uz II. 

Izmjene i dopune Proračuna: 
- Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. 

godinu te Prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2020. – 2022. 
godinu, 

- Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Varaždinske Toplice za 
2020. godinu, 

- Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, 

- Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području 
Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, 

- Prijedlog II. Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu, 
- Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Varaždinskih Toplica u 2020. godini. 
 
 

 

 

TOČKA 1. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA  
GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA U 2020. GODINI 

 

 
Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o 
dodjeli javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica u 2020. godini. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica u 
2020. godini, a za izvjestiteljicu navedene točke odredila je pročelnicu Nives Ernoić, koju je 
predsjednik zamolio za kratko izvješće. 
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Pročelnica je podnijela kratko izvješće.  

 

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 dodjeli javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica u 2020. godini, 
 
Gradsko vijeće sa 12 glasova „za“ prihvatilo Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada 
Varaždinskih Toplica u 2020. godini. 
 
Tekst akta glasi:  

 

O D L U K U 

o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica u 2020. godini 

 

1. OPĆA ODREDBA 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom dodjeljuju se javna priznanja Grada u 2020. godini fizičkim i pravnim osobama 

za njihova iznimna postignuća i doprinos od interesa za ugled i razvoj Grada, i to naročito u 

područjima: gospodarstva, znanosti, kulture, sporta, obrazovanja, zaštite i unaprjeđenja okoliša, 

tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarne djelatnosti i drugim javnim djelatnostima.  

 

 Javna priznanja također su iskazi javne zahvalnosti domaćim i stranim fizičkim i pravnim 

osobama, zaslužnima za gospodaski, društveni i opći razvoj lokalne zajednice.  

 

 Javna priznanja predstavljaju iskaz posebne počasti Grada.  

 

I. POVELJA POČASNOG GRAĐANINA GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA 

 

Članak 2.  

 

 Počasnim građaninom Grada Varaždinskih Toplica može se proglasiti fizička osoba koja je 

svojim postupanjem i javnim djelovanjem posebno doprinijela promicanju vrijednosti demokratskog 

društva, ugleda, položaja i značaja Grada, ostvarivanju i razvoju odnosa Grada s drugim jedinicama 

lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj te s gradovima i općinama u 

stranim državama, međunarodnim organizacijama i udruženjima.  

 

 Proglašenje počasnim građaninom iskazuje se posebnom Poveljom Grada Varaždinskih 

Toplica koja je izrađena u paprinatom obliku, odgovarajućom grafičkom opremom te pisana 

stiliziranim slovima na podlozi s istaknutim grbom Grada.  

 

 Počasnim građaninom Grada Varaždinskih Toplica proglašava se:  

 

- General – pukovnik u mirovini, gospodin Mladen Markač prema prijedlogu Udruge 

dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Podružnica Varaždinske 

županije, Ogranak Varaždinske Toplice, Ulica Lavoslava Horvata 8, 42223 Varaždinske 

Toplice.   

 

Mladen Markač je greneral – pukovnik Hrvatske vojske, vrhunski sportaš te jedan od onih 

koji su svojom hrabrošću i profesionalnošću dali izniman doprinos uspostavi teritorijalne 

cjelovitosti Republike Hrvatske. Rođen je u Durđevcu, srednju školu i Kineziološki fakultet 
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završio je u Zagrebu, a profesionalni put započinje radom u policijskim snagama 

Sekretarijata unutrašnjih poslova tijekom 80-tih godina kada stječe ugled iznimnog 

profesionalca i sportskog instruktora. Tijekom 1991., Mladen Markač imenovan je 

zapovjednikom Antiterorističke jedinice Lučko, a početkom rata započeo je s osnivanjem 

jake specijalne policije te je među najzaslužnijima za formiranje specijalnih postrojbi MUP-

a koje su ubrzo postale okosnicom za stvaranje Hrvatske vojske. Predsjednik Franjo 

Tuđman 1991. dodjeljuje mu čin general – bojnika, a 1994. ga promiče u čin general – 

pukovnika. Kao zapovjednik specijalnih policijskih snaga sudjelovao je u svim najvažnijim 

oslobodilačkim vojno – redarstvenim akcijama od „Maslenice“ do „Bljeska“ i „Oluje“. Pod 

njegovim zapovjedništvom, Specijalna policija je obavljaja mnoge vojne zadaće, 

sudjelujući na ratištima od Vukovara do Dubrovnika. Mladen Markač je od 1995. do 2000. 

obnašao dužnost pomoćnika ministra unutarnjih poslova za specijalnu policiju, bio je 

saborski zastupnik HDZ-a te član Odbora za nacionalnu sigurnost, Odbora za 

poljoprivredu te Komisije za pomilovanja.  

 

Haški tribunal podinuo je optužnicu protiv Mladena Markača koji se dobrovoljno odazvao 

na poziv Međunarodnog kaznenog suda te se izjasnio da nije kriv po sedam točaka 

optužnice. Nakon prvostupanjske osuđujuće presude, dana 12. studenog 2012., Haški 

sud odbacio je zaključke Raspravnog vijeća te Mladena Markača i Antu Gotovinu 

oslobodio svih optužbi i pustio ih na slobodu, kojom povodom im je priređen veličanstven 

doček na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. 

 

General – pukovnik u mirovini, gospodin Mladen Markač proglašava se počasnim 

građaninom Grada Varaždinskih Toplica zbog iznimnog doprinosa u uspostavi teritorijalne 

cjelovitosti Republike Hrvatske kojime je trajno zadužio Republiku Hrvatsku i Grad 

Varaždinske Toplice.  

 

II. NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO 

 

Članak 3. 

 

  Nagrada za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi koja je svojim višegodišnjim radom i 

djelovanjem postigla trajne i značajne rezultate od vrijednosti za razvoj lokalne zajednice, ugled i 

promicanje Grada u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, sporta, obrazovanja, zaštite i 

unaprjeđenja okoliša, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi, društvenog razvoja, humanitarnog 

rada i javnog sektora.  

 

 Nagrada Grada Varaždinskih Toplica za životno djelo iskazuje se posebnim priznanjem 

izrađenim u papirnatom obliku, odgovarajućom grafičkom opremom te pisanim stiliziranim slovima na 

podlozi s istaknutim grbom Grada.  

 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se:  

 

- Alojzu Slavku Bešeniću (posthumno), prema prijedlogu Zavičajnog muzeja Varaždinske 

Toplice, Trg sv. Martina 16, 42223 Varaždinske Toplice. Nagradu preuzimaju nasljednici i 

izvršitelji oporuke, gospođa Štefanija Belić i gospodin Božidar Bahunek.  

 

Pokojni Alojz Slavko Bešenić jest svjetski poznati slikarski majstor koji se, bez službene 

likovne poduke, marljivim radom, zalaganjem i nenadmašnim talentom razvio u izvornog 

slikara naive Varaždinskih Toplica i zagorskog zavičaja. Alojz Slavko Bešenić rođen je 

1954. godine u Varaždinskim Toplicama, po zanimanju izučeni bravarski radnik koji interes 

za slikanjem pokazuje od malih nogu. Pod mentorstvom još jednog velikana hrvatskog 

slikarstva, Ivana Rabuzina, Alojz Slavko Bešenić, svoj stil pronalazi u naivnoj umjetnosti 
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kojom se intenzivnije bavi od 1971. godine, a stalnim redovnim članom Društva naivnih 

umjetnika Hrvatske postaje 1978. godine. Istih godina, jača i međunarodna karijera te 

svjetska prepoznatljivost ovog topličkog slikara, koji od 1973. do 1994. izlaže na raznim, 

svjetski poznatim izložbama kao što je ART EXPO u New Yorku, ART EXPO u Bazelu u 

Švicarskoj, a samostalne izložbe ima, između ostalog, i u Beču, Hamburgu, Parizu, time 

da su se njegova djela nalazila i u kolekcijama svjetski poznate aukcijske kuće Christie's.  

U svojim slikarskim djelima, Bešenić obrađuje teme koje su specifično vezane uz toplički 

kraj, koristeći motive lokalnog života ljudi, prizora iz topličke prirode, detalje rodnog mu 

zavičaja, stare zagorske hiže, motive iz kupališne i lječilišne povijesti Varaždinskih Toplica, 

kao i motive antičke rimske povijesti povezane uz lokalitet Aquae Iasae. Svoj neizbrisiv 

trag u baštini Varaždinskih Toplica, pok. Alojz Slavko Bešenić ostavio je i velikodušnim 

darovanjem bogate i vrijedne slikarske arhive Zavičajnom muzeju Varaždinske Toplice.  

 

Alojzu Slavku Bešeniću posthumno se dodjeljuje nagrada za životno djelo za njegova 

nenadmašna umjetnička ostvarenja kojima je kao ambasador kulture te promotor ljepote i 

životopisnosti topličkog kraja, običaja i ljudi unaprijedio ugled Varaždinskih Toplica u zemlji 

i svijetu. 

 

III. NAGRADA ZA IZNIMNA DOSTIGNUĆA U PROTEKLOM JEDNOGODIŠNJEM 

RAZDOBLJU 

 

Članak 4. 

 

Nagrada Grada Varaždinskih Toplica za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem 

razdoblju dodjeljuje se fizičkoj i pravnoj osobi za najvrednije rezultate, uspjehe u radu i iznimna 

postignuća u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, sporta, obrazovanja, zaštite i unaprjeđenja 

okoliša, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi, društvenog razvoja, humanitarnog rada i drugih 

javnih djelatnosti, ostvarena u vremenu od jedne godine koje prethodi dodjeli nagrade.  

 

Nagrada Grada Varaždinskih Toplica za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem 

razdoblju iskazuje se posebnim priznanjem izrađenim u paprinatom obliku, odgovarajućom grafičkom 

opremom te pisanim stiliziranim slovima na podlozi s istaknutim grbom Grada.  

  

Nagrada za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju dodjeljuje se: 

 

- Denisu Kovačiću dr. med. specijalistu fizikalne medicine i rehabilitacije prema 

prijedlogu grupe građana: Ignacija Bešenića, Dragutina Šareca, Dragana Dašića i Ivana 

Dvorskog. 

 

Denis Kovačić, dr. med. je ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 

Varaždinske Toplice koji svoju dužnost obavlja već u drugom, iznimno uspješnom 

četverogodišnjem mandatu.  

 

Denisu Kovačiću, dr. med. dodjeljuje se nagrada za iznimna dostignuća u proteklom 

jednogodišnjem razdoblju za njegov uspješan rad, obilježen izvedbom projekata 

energetske obnove svih objekata Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju te 

osiguranjem uvjeta za izgradnju Spinalnog centra kojim će se još više unaprijediti 

raznovrsnost i standard medicinskih usluga koje se pružaju u Specijalnoj bolnici, a sve to 

u izazovnim prilikama pandemije bolesti COVID-19.  

 

- Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Leskovec Toplički za uspjehe ženske „B“ 

ekipe, prema prijedlogu Mjesnog odbora Leskovca Topličkog.  
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Dobrovoljno vatrogasno društvo Leskovec Toplički ima i svoju žensku „B“ ekipu čije 

članice već godinama uspješno nastupaju na brojnim natjecanjima u Republici Hrvatskoj, 

ostvarujući zapažene rezultate i promovirajući Grad Varaždinske Toplice. 

 

Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Leskovec Toplički dodjeljuje se nagrada za iznimna 

dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju za zapažene uspjehe ženske „B“ ekipe 

na brojnim natjecanjima u Republici Hrvatskoj i ostvarenju vrhunskih plasmana.  

 

IV. NAGRADA ZA DOPRINOS UGLEDU I PROMOCIJI GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA U 

ZEMLJI I SVIJETU 

 

Članak 5. 

 

 Nagrada za doprinos ugledu i promociji Grada Varaždinskih Toplica u zemlji i svijetu dodjeljuje 

se fizičkoj i pravnoj osobi za djelovanje u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, sporta, 

obrazovanja, zaštite i unaprjeđenja okoliša, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi, društvenog 

razvoja, humanitarnog rada i drugih javnih djelatnosti, a kojima se naročito promiče ugled Grada te 

unaprjeđuje promocija Grada u zemlji i u svijetu.  

 

 Nagrada Grada Varaždinskih Toplica za doprinos ugledu i promociji Grada u zemlji i svijetu 

iskazuje se posebnim priznanjem izrađenim u papirnatom obliku, odgovarajućom grafičkom opremom 

te pisanim stiliziranim slovima na podlozi s istaknutim grbom Grada.  

 

 Nagrada za doprinos ugledu i promociji Grada u zemlji i svijetu dodjeljuje se: 

 

- Antunu Detelju, prema prijedlogu Marka Pliše iz Tuhovca 24/1, 42223 Varaždinske 

Toplice. 

 

Antun Detelj jest suosnivač i direktor trgovačkog društva GA MA TEAM d.o.o. čiji su 

proizvodni pogoni još od 1994. godine smješteni u Tuhovcu. U uspješnoj proizvodnji 

aluminijske i PVC stolarije, od samog početka poslovanja, zapošljavaju se stanovnici s 

područja Grada Varaždinskih Toplica, što je bitno utjecalo i na gospodarsku te socijalno – 

ekonomsku sliku naselja. Gospodin Detelj, kao direktor uspješnog trgovačkog društva 

pokazuje izniman interes za potrebe zajednice, uključujući se donacijama u aktivnosti i 

manifestacije lokalnih vatrogasnih i sportskih udruga s područja Tuhovca. Planiranom 

novom izgradnjom poslovne hale koja će se također nalaziti u Tuhovcu te razgranatom 

proizvodnjom i prodajom stolarije proizvedene na području našeg grada, promiče se ugled 

Grada Varaždinskih Toplica u zemlji i svijetu. 

 

Antunu Detelju dodjeljuje se nagrada za doprinos ugledu i promociji Grada Varaždinskih 

Toplica u zemlji i svijetu uspješnom gospodarskom djelatnosti proizvodnje u GA MA TEAM 

d.o.o. te uključenost u manifestacije i aktivnosti udruga od lokalnog značaja. 

 

V. NAGRADA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA, SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA 

 

Članak 6.  

 

Nagrada Grada Varaždinskih Toplica učenicima osnovnih škola, učenicima srednjih škola i 

studentima dodjeljuje se: 

 

a) Najboljim učenicima polaznicima osnovnih škola s područja Grada Varaždinskih Toplica, po 

prijedlogu samih osnovnoškolskih ustanova, za postignute iznimne rezultate na natjecanjima 

iz pojedinih nastavnih predmeta i sportskih natjecanja, za nagrađene radove na području 
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literarnog, scenskog, glazbenog, likovnog i drugog umjetničkog stvaralaštva, za osobite 

uspjehe u učenju i radu, uzorno i pohvalno ponašanje.  

b) Najboljim učenicima polaznicima srednjih škola, za postignute iznimne rezultate na 

natjecanjima iz pojedinih nastavnih i predmeta te stručnih i sportskih natjecanja, za 

nagrađene, izvedene, objavljene i na drugi način prikazane radove na području literarnog, 

scenskog, glazbenog, likovnog i drugog umjetničkog stvaralaštva, za osobite uspjehe u učenju 

i radu, uzorno i pohvalno ponašanje.  

c) Najboljim studentima, redovito upisanima na visoka učilišta sa sjedištem u Republici Hrvatskoj 

ili inozemstvu, za postignute iznimne rezultate u teorijskom i praktičnom akademskom radu, 

na znanstvenim, stručnim, sportskim i drugim natjecanjima, za nagrađene, izvedene, 

objavljene i na drugi način prikazane radove na području literarnog, scenskog, glazbenog, 

likovnog i drugog umjetničkog stvaralaštva, za sudjelovanje u znastvenim, tehničkim, 

istraživačkim, umjetničkim, stučnim i drugim projektima, studentima dobitnicima rektorovih, 

dekanovih i drugih nagrada.  

 

Nagrada Grada Varaždinskih Toplica učenicima osnovnih škola, učenicima srednjih škola i 

studentima iskazuje se posebnim priznanjem izrađenim u paprinatom obliku, odgovarajućom 

grafičkom opremom te pisanim stiliziranim slovima na podlozi s istaknutim grbom Grada.  

 

Nagrada najboljoj učenici polaznici osnovne škole dodjeljuje se:  

 

- Niki Đuras, prema prijedlogu Osnovne škole Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske 

Toplice, Ulica grada Vukovara 1, Varaždinske Toplice.  

 

Nika Đuras jest u školskoj godini 2019./2020. bila učenica 8. B razreda Osnovne škole 

Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice koji je završila s odličnim (5,00) uspjehom. 

Tijekom osnovnoškolskog obrazovanja, Nika je ostvarila odličan uspjeh u svakom razredu 

i imala uzorno vladanje. Od trećeg razreda sudjelovala je redovito u natjecanjima iz 

matematike, Festivalu matematike te natjecanju Klokan gdje je ostvarivala zapažene 

rezultate. Od četvrtog do sedmog razreda pohađala je Centar izvrsnosti iz matematike, a u 

osmom razredu krenula je u Centar izvrsnosti iz fizike, nakon čega je sudjelovala i na 

natjecanjima iz fizike. Uz zapažene školske rezultate, Nika se ujedno posvećuje 

izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima u sportu i likovnoj umjetnosti, a redovito 

sudjeluje i u humanitarnoj akciji Crvenog križa „Solidarnost na djelu“.  

 

Niki Đuras dodjeljuje se nagrada kao najboljoj učenici osnovne škole za iskazan odličan 

uspjeh, postignute iznimne rezultate na natjecanjima iz matematike i fizike, svestranost u 

izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima te za pohvalno i odgovorno ponašanje 

kojima služi kao uzor svim ostalim učenicima u školi.  

 

VI. ZAHVALNICE 

Članak 7. 

 

Zahvalnica Grada Varaždinskih Toplica dodjeljuje se fizičkoj i pravnoj osobi za istaknut 

angažman u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, sporta, obrazovanja, zaštite i unaprjeđenja 

okoliša, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi, društvenog razvoja, humanitarnog rada i drugih 

javnih djelatnosti te za svekolik rad u području općeg razvoja lokalne zajednice, radi obilježavanja  

značajnijih obljetnica te kao znak zahvalnosti donatorima i partnerima Grada.  

 

Zahvalnica Grada Varaždinskih Toplica iskazuje se paprinatom obliku, odgovarajućom 

grafičkom opremom te je pisana stiliziranim slovima na podlozi s istaknutim grbom Grada.  

 

Zahvalnica se dodjeljuje: 
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- Zlatku Lodeti, prema prijedlogu Planinarskog društva „Tonimir“ Varaždinske Toplice, a u 

povodu 25. obljetnice društva, za osnivanje tog planinarskog društva i razvoj planinarstva 

u Varaždinskim Toplicama, organizaciju aktivnosti i razvoj udruge koja je doprinijela 

promicanju vrijednosti i kvaliteta sportski aktivnog i zdravog života.  

 

- Željku Zguriću, prema prijedlogu Marka Pliše iz Tuhovca, Tuhovca 24/1, Varaždinske 

Toplice za njegov ustrajan i uspješan rad trenera atletike koji je, dulje od 25 godina, 

posvećen radu s djecom s područja Grada Varaždinskih Toplica čime je ostavio neizbrisiv 

trag u povijesti topličkog sporta.  

 

- Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Varaždinske Toplice, Dobrovoljnom 

vatrogasnom društvu Leskovec Toplički, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu 

Tuhovec, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Vrtlinovec, Dobrovoljnom 

vatrogasnom društvu Donja Poljana i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Drenovec 

koja su svojim vrijednim radom, preventivnim aktivnostima te nesebičnim zalaganjem 

svojih članova, prema zapovijedi stožera civilne zaštite državne razine i ravnateljstva 

civilne zaštite, u vrijeme početne opasnosti od širenja koronavirusne bolesti COVID-19 u 

ožujku, travnju i svibnju ove godine, bitno doprinijela obrani od epidemije te očuvanju 

zdravlja građana Varaždinskih Toplica.  

 

- Tamburaškom sastavu „Ex Fakini“, čiji su članovi mještani Varaždinskih Toplica, a koji 

svojim djelovanjem duljim od dvadeset i pet godina te sudjelovanjem na raznim 

manifestacijama s područja Grada doprinose glazbenom bogatstvu Varaždinskih Toplica i 

promociji Grada.  

Članak 8. 

 

Nagrade će se uručiti na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, a sve povodom Dana Grada koji 

se obilježava 11. studenog, na blagdan sv. Martina. 

 

Članak 9.  

 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a stupa na snagu prvi 

dan od dana objave.  

 

 PREDSJEDNIK 

 GRADSKOG VIJEĆA 

 Franjo Prstec  
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TOČKA 2. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA STRATEGIJE RAZVOJA  

GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA 2014. – 2020. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o 

donošenju Izmjena i dopuna Strategije razvoja Grada Varaždinskih Toplica 2014. – 2020. 

 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Strategije razvoja Grada 

Varaždinskih Toplica 2014. – 2020., a za izvjestiteljicu navedene točke odredila je pročelnicu Nives 

Ernoić, koju je predsjednik zamolio za kratko izvješće. 

 
Pročelnica je podnijela kratko izvješće.  

 

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 donošenju Izmjena i dopuna Strategije razvoja Grada Varaždinskih Toplica 2014. – 2020. 

 
Gradsko vijeće sa 12 glasova „za“ prihvatilo Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna 

Strategije razvoja Grada Varaždinskih Toplica 2014. – 2020. 

 

Strategija razvoja Grada Varaždinskih Toplica 2014.-2020. prilog je ove Odluke i čini njen sastavni dio 
te je usvojena je u cijelosti prema predloženom tekstu, ali se zbog opsega ne citira u ovom zapisniku, 
a dostupna je na pregled u spisu: 
KLASA: 302-01/17-01/7. 

 
Tekst Odluke glasi:  

 

ODLUKU 

o donošenju Izmjena i dopuna Strategije razvoja Grada Varaždinskih Toplica 2014.-2020. 

 

Članak 1.  

 

Ovom se Odlukom donose Izmjene i dopune Strategije razvoja Grada Varaždinskih Toplica 2014.-

2020. („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj: 12/2015.).  

 

Članak 2.  

 

Izmjene i dopune Strategije razvoja Grada Varaždinskih Toplica 2014.-2020. zajedno s izvornom 

Strategijom razvoja Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj: 

12/2015.) obuhvaćene su u pročišćenom dokumentu naslovljenom Strategija razvoja Grada 

Varaždinskih Toplica 2014.-2020. koji je prilog ove Odluke i čini njen 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 3. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRODULJENJU VAŽENJA STRATEGIJE 
RAZVOJA GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA 2014. – 2020. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o 
produljenju važenja Strategije razvoja Grada Varaždinskih Toplica 2014. – 2020. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada 
Varaždinskih Toplica 2014. – 2020.,a za izvjestiteljicu navedene točke odredila je pročelnicu Nives 
Ernoić, koju je predsjednik zamolio za kratko izvješće. 
 
Pročelnica navodi da je Prijedlogom Odluke zahvaćeno razdoblje važenja strateškog dokumenta koje 

je pri samom svojem završetku, no kako do sada nisu izrađeni strateški dokumenti višeg reda za 

razdoblje do 2030. (nacionalni), odnosno za razdoblje do 2027. (regionalni odnosno županijski), a na 

temelju kojih bi se pristupilo izradi strateškog plana Grada Varaždinskih Toplica u istom tom razdoblju, 

to se uz prijedlog usvajanja Izmjena i dopuna Strategije razvoja Grada Varaždinskih Toplica 2014.-

2020., nudi i usvajanje Odluke o produljenju važenja istog strateškog dokumenta. Naime, kao što je 

prethodno spomenuto, do kraja 2021. godine, očekuje se dovršetak izrade strateških dokumenata 

nacionalne i regionalne razine, a na temelju čijih će se ciljeva i programskih polazišta pristupiti izradi 

novog strateškog dokumenta lokalne razine i za Grad Varaždinske Toplice. Nadalje, pročelnica navodi 

da se je o Izmjenama i dopunama ovog strateškog akta raspravljalo na održanim javnim radionicama 

te su iste bile izložene javnom savjetovanju još početkom ove godine.  

 

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 produljenju važenja Strategije razvoja Grada Varaždinskih Toplica 2014. – 2020. 
 

 
Gradsko vijeće sa 12 glasova „za“ prihvatilo Prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja 
Grada Varaždinskih Toplica 2014. – 2020. 
 

 
Tekst akta glasi:  

ODLUKU 

o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Varaždinskih Toplica 2014.-2020. 

 

Članak 1.  

 

Ovom se Odlukom produljuje važenje Strategije razvoja Grada Varaždinskih Toplica 2014.-2020. do 

donošenja novog plana razvoja Grada Varaždinskih Toplica, a najdulje do 31. prosinca 2021. godine.  

 

Članak 2.  

 

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 4. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU ZAVIČAJNOG MUZEJA 
VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2019. GODINU I ZA RAZDOBLJE  

OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020., 
 

 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Zaključka o 
prihvaćanju Izvješća o radu Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice za 2019. godinu i za razdoblje od 
1. siječnja do 30. lipnja 2020., 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zavičajnog muzeja 
Varaždinske Toplice za 2019. godinu i za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020., a za 
izvjestiteljicu navedene točke odredila je ravnateljicu Spomenku Vlahović, koju je predsjednik zamolio 
za kratko izvješće. 
 
Ravnateljica je podnijela kratko izvješće Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice za navedeno 

razdoblje.  

 

O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednik otvara raspravu. 

 

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 
Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice za 2019. godinu i za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020., 
 
 
Gradsko vijeće sa 12 glasova „za“ prihvatilo Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu 
Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice za 2019. godinu i za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 
2020. 
 

 
Tekst akta glasi:  

Izvješće o radu Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice za 2019. godinu i za razdoblje od 1. siječnja 
do 30. lipnja 2020., usvojeno je u cijelosti prema predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u 
ovom zapisniku, a dostupan je na pregled u spisu: 
KLASA: 400-05/20-01/6. 
 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

o prihvaćanju Izvješća o radu Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice 
za 2019. godinu i za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. 

 
 

I. 
 

Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica razmatralo je izvještaj o radu Zavičajnog muzeja 
Varaždinske Toplice za 2019. godinu i za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. 

 
 

II.  
 

Gradsko vijeće usvojilo je Izvješće Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice za 2019. godinu i 
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. 
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III. 
 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

             PREDSJEDNIK  
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
              Franjo Prstec 
 

 

TOČKA 5. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU DJEČJEG VRTIĆA 
TRATINČICA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020. 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Zaključka o 
prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice za pedagošku godinu 
2019./2020. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića 
Tratinčica Varaždinske Toplice za pedagošku godinu 2019./2020., a za izvjestiteljicu navedene točke 
odredila je ravnateljicu Lindu Novačić, koju je predsjednik zamolio za kratko izvješće. 
 
Ravnateljica je podnijela kratko izvješće Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice, za navedeno 

razdoblje.  

 

O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednik otvara raspravu. 

 

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 
Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice za pedagošku 
godinu 2019./2020. 
 
Gradsko vijeće sa 12 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu 
Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice za pedagošku godinu 2019./2020. 
 
Tekst akta glasi:  

 
Izvješće o radu Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice za pedagošku godinu 2019./2020. 
usvojeno je u cijelosti prema predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u ovom zapisniku, a 
dostupan je na pregled u spisu: 
KLASA: 400-05/20-01/5. 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice za 
pedagošku godinu 2019./2020. 

 
 

I. 
 

Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica razmatralo je izvještaj o radu Dječjeg vrtića 
Tratinčica Varaždinske Toplice za pedagošku godinu 2019./2020. 
 

II.  
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Gradsko vijeće usvojilo je Izvještaj o radu Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice za 

pedagošku godinu 2019./2020. 
 

III. 
 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

             PREDSJEDNIK  
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
              Franjo Prstec 
 
        

TOČKA 6. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU PODUZEĆA FORUM TOPLICE 

D.O.O. ZA 2019. GODINU I ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2020. GODINE 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Zaključka o 

prihvaćanju Izvješća o radu poduzeća Forum Toplice d.o.o. za 2019. godinu i za razdoblje od 01.01. – 

30.06.2020. godine. 

 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu poduzeća Forum 

Toplice d.o.o. za 2019. godinu i za razdoblje od 01.01. – 30.06.2020. godine, a za izvjestiteljicu 

navedene točke odredila je direktoricu Martinu Žnidar, koju je predsjednik zamolio za kratko izvješće. 

 
Direktorica je podnijela kratko izvješće o radu TD Forum Toplice d.o.o., za navedeno razdoblje.  

 

O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednik otvara raspravu. 

 

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

Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu poduzeća Forum Toplice d.o.o. za 2019. godinu i za 

razdoblje od 01.01. – 30.06.2020. godine. 

 
Gradsko vijeće sa 12 glasova „za“ prihvatilo Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu 

poduzeća Forum Toplice d.o.o. za 2019. godinu i za razdoblje od 01.01. – 30.06.2020. godine. 

 
Tekst akta glasi: 

Izvješće o radu poduzeća Forum Toplice d.o.o. za 2019. godinu i za razdoblje od 01.01. – 

30.06.2020. godine usvojeno je u cijelosti prema predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u 

ovom zapisniku, a dostupan je na pregled u spisu: 

KLASA: 400-05/20-01/3. 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

o prihvaćanju Izvještaja o radu trgovačkog društva Forum Toplice d.o.o. Varaždinske Toplice za 
2019. godinu i za razdoblje od 01.01. – 30.06.2020. godine  

 
I. 

 
Gradsko vijeće Varaždinskih Toplica razmatralo je izvještaj o radu trgovačkog društva Forum 

Toplice d.o.o. Varaždinske Toplice za 2019. godinu i za razdoblje od 01.01. – 30.06.2020. godine. 
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II.  
 

Gradsko vijeće usvojilo je Izvještaj o radu trgovačkog društva Forum Toplice d.o.o. 
Varaždinske Toplice za 2019. godinu i za razdoblje od 01.01. – 30.06.2020. godine. 

 
III. 
 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

             PREDSJEDNIK  
              GRADSKOG VIJEĆA 
              Franjo Prstec 
 

 

TOČKA 7. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU GRADONAČELNICE ZA 
RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020, 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Zaključka o 
prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020, te je ujedno i izvjestiteljica točke.  
 
Gradonačelnica navodi da je je podnijela izvješće o svom radu u zakonskom roku te da su vijećnici 

imali dovoljno vremena za njegovo proučavanje, radi trenutne epidemiološke situacije smatra da je 

potrebno skratiti izlaganja te da ukoliko vijećnici imaju pitanja, stoji na raspolaganju. 

 

O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednik otvara raspravu. 

 

U raspravi su sudjelovali: vijećnik Željko Bedeković, gradonačelnica i vijećnik Dragutin Šarec. 

 

Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednik je istu zaključio i dao na glasovanje Prijedlog 
Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. 
 
Gradsko vijeće sa 12 glasova „za“ prihvatilo Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu 
gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. 
 
 
Tekst akta glasi:  

Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020, usvojeno je u cijelosti 

prema predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u ovom zapisniku, a dostupan je na pregled 

u spisu: 

KLASA: 022-01/20-01/3. 
 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. 

 

I. 

 Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica prihvaća Izvješće o radu gradonačelnice za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. 
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II. 

Izvješće o radu gradonačelnice prileži uz ovaj Zaključak i čini njegov sastavni dio. 

 

III. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

       PREDSJEDNIK 

  GRADSKOG VIJEĆA 

 

         Franjo Prstec 

 

 

TOČKA 8. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE 
DJELATNOSTI DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA 
 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici primili putem elektroničke pošte kao dopunsku 

točku današnje sjednice Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih Toplica. 

 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 
dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih Toplica, te je odredila pročelncu Nives Ernoić 
za izvjestiteljicu ove točke.  
 
Pročelnica je podnijela kratko izvješće. 

 

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 koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području 
Grada Varaždinskih Toplica. 
 
Gradsko vijeće sa 12 glasova „za“ prihvatilo Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje 
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih Toplica. 
 

 
Tekst akta glasi:  

 

ODLUKU O DAVANJU KONCESIJE 
za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova 

na području Grada Varaždinskih Toplica 
 
I. 
 

Ovom Odlukom Grad Varaždinske Toplice, Ulica dr. Franje Tuđmana 4, OIB: 54177232254, 
kao davatelj koncesije, odabire najpovoljnijeg ponuditelja kojemu se dodjeljuje koncesija za usluge - 
obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih Toplica. 
 

II. 
 

Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada 
Varaždinskih Toplica, na temelju kriterija za odabir najpovoljnije ponude prema Dokumentaciji za 
nadmetanje (KLASA: 363-05/20-01/4, URBROJ: 2186/026-04/7-20-11), dodjeljuje se trgovačkom 
društvu Lukom d.o.o., Ludbreg, Koprivnička 17, OIB: 29732862130 (u daljnjem tekstu: 
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Koncesionar), kao najpovoljnijem ponuditelju. 
 

III. 
 

Obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova podrazumijeva provedbu obveze 
čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje,  a osobito: 

- provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje, 
- obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje, 
- čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje, 
- spaljivanje i vađenje čađe iz dimnjaka i uređaja za loženje, 
- poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanje 

zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje. 
 
Obavljanje dimnjačarskih poslova mora biti u skladu s Odlukom o obavljanju dimnjačarskih 

poslova na području Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 3/12.), 
izmjenama i dopunama iste i drugim mjerodavnim propisima te prema pravilima struke i odredbama 
ugovora o koncesiji. 

 
IV. 

 
Koncesija se daje na razdoblje od deset (10) godina, a počinje teći od dana potpisa ugovora. 

 
V. 
 

Visina godišnje naknade za koncesiju iznosi 10.500,00 kuna. Koncesionar se obvezuje plaćati 
naknadu za koncesiju kao stalan jednak iznos u dva jednaka obroka dva puta godišnje  i to tako da 1. 
obrok dospijeva na naplatu u roku od 10 dana po isteku prvih šest mjeseci od dana sklapanja 
Ugovora o koncesiji, a drugi obrok u roku od 10. dana po isteku drugih šest mjeseci od sklapanja 
Ugovora o koncesiji i tako do isteka Ugovora o koncesiji u korist žiro-računa Davatelja koncesije. 
 

VI. 
 

Cijene za pružanje usluga obavljanja dimnjačarskih poslova utvrđene su Troškovnikom 
dimnjačarskih usluga koji je sastavni dio ponude odabranog najpovoljnijeg ponuditelja iz točke II. ove 
Odluke.  
 

Cijenu izvršene usluge koncesionar naplaćuje neposredno od korisnika usluge prema 
cijenama iz ponudbenog Troškovnika, na temelju ispostavljenog računa. 
 

VII. 
 

Ugovorom o koncesiji, čiji je nacrt sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje iz točke II. ove 
Odluke, utvrditi će se prava i obveze davatelja koncesije i Koncesionara. 
 

VIII. 
 

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica da na temelju ove Odluke sklopi s 
odabranim ponuditeljem ugovor o koncesiji najkasnije u roku 10 (deset) dana od dana isteka roka 
mirovanja, koji iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke svakom ponuditelju.  

 

IX. 
 

Neposredno prije sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno prije stupanja na snagu ugovora o 
koncesiji, Koncesionar je dužan Davatelju koncesije dostaviti jamstvo za provedbu ugovora o 
koncesiji u obliku bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika na iznos do 100.000,00 kuna 
sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne Novine 115/12. i 82/17.) ili 
novčanog pologa u traženom iznosu visine jamstva na poslovni račun davatelja koncesije Grada 
Varaždinskih Toplica. 



19 

 

 
Obrazloženje 

 
Grad Varaždinske Toplice objavio je dana 2. listopada 2020. godine u Elektroničkom 

oglasniku javne nabave Republike Hrvatske Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih Toplica, pod brojem objave 2020/S 01K-
0034976. 

 
 Stručno povjerenstvo za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području 
Grada Varaždinskih Toplica, imenovano Odlukom KLASA: 363-05/20-01/4, URBROJ: 2186/026-01-
20-8 od 15. rujna 2020. godine, provelo je otvaranje ponuda dana 3. studenoga 2020. godine te je o 
istome sastavilo Zapisnik KLASA: 363-05/20-01/4, URBROJ: 2186/026-01-20-21 od 3. studenoga 
2020. godine. Iz Zapisnika o otvaranju ponuda proizlazi da su svoje ponude pravovremeno dostavila 
2 (dva) ponuditelja i to: 

1. Dimax d.o.o., Varaždin, Miroslava Krleže ½, OIB: 56608479548, 
2. Lukom d.o.o., Ludbreg, Koprivnička 17, OIB: 29732862130. 

 
 Temeljem članka 34. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17.), Stručno 
povjerenstvo je dana 3. studenoga 2020. godine pregledalo i ocijenilo pristigle ponude, te je 
sastavljen Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda KLASA: 363-05/20-01/4, URBROJ: 2186/026-01-20-21 
od 3. studenoga 2020. godine. 
 

U postupku pregleda i ocjene pristiglih ponuda  utvrđeno je da su ponude svih ponuditelja 
sastavljene sukladno uvjetima iz Dokumentacije za nadmetanje, da su ponuditelji dokazali svoju 
sposobnost za obavljanje predmeta koncesije, odnosno da su iste uredne. 
 

Dokumentacijom za nadmetanje određeno je da će se najpovoljnijom ponudom smatrati 
ponuda s najvećim brojem bodova utvrđenim prema sljedećim kriterijima (ekonomski najpovoljnija 
ponuda): 

- cijena usluge (ukupna cijena ponude iz troškovnika bez PDV-a) – maksimalno 80 bodova, 
- visina naknade za koncesiju (ponuđena godišnja naknada za koncesiju – maksimalno 20 

bodova. 
Ukupni broj bodova ponude dobiva se zbrajanjem broja bodova koje je pojedina ponuda 

ostvarila na temelju kriterija cijene usluge i kriterija visine naknade za koncesiju.  
 

U provedenom postupku utvrđeno je da ponuda ponuditelja Lukom d.o.o., Ludbreg, 
Koprivnička 17, OIB: 29732862130, na iznos od 5.600,00 kuna bez PDV-a, odnosno 7.000,00 kuna s 
PDV-om, odnosno na razdoblje od 10 godine na iznos od 56.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 
70.000,00 kuna s PDV-om, u potpunosti udovoljava uvjetima iz Dokumentacije za nadmetanje, da je 
uredna, te je prema kriteriju za odabir ponude ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija ponuda. 

 
Prava i obveze koncesionara odnosno uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih 

poslova utvrditi će se Ugovorom o koncesiji, a sukladno objavljenim uvjetima i nacrtu Ugovora o 
koncesiji iz Dokumentacije za nadmetanje.  

 
Člankom 36. Zakona o koncesijama propisano je da odluku o davanju koncesije, nakon što 

Stručno povjerenstvo ocijeni i pregleda ponude i utvrdi prijedlog odluke, donosi davatelj koncesije. 
 
Slijedom svega navedenog, a po prijedlogu Stručnog povjerenstva, odlučeno je kao u izreci 

ove Odluke. 
 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 
Protiv ove Odluke o davanju koncesije može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu 

postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, Zagreb, u roku od 10 dana od dana primitka ove 
Odluke. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku, a dostavlja se neposredno ili poštom. Istodobno s 
dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i Naručitelju na 



20 

 

dokaziv način, a sve primjenom pravnih pravila sadržanih u propisima kojima se uređuje javna 
nabava, a koji se odnosi na otvoreni postupak, u skladu sa člankom 48. Zakona o koncesijama. 

 
 
 PREDSJEDNIK 
 GRADSKOG VIJEĆA 
 
 Franjo Prstec 
 

TOČKA 9. 

 

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu i pratećih akata koji se donose uz II. 
Izmjene i dopune Proračuna: 

- Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. 
godinu te Prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2020. – 2022. 
godinu, 

- Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Varaždinske Toplice za 
2020. godinu, 

- Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, 

- Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području 
Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, 

- Prijedlog II. Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu, 
- Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Varaždinskih Toplica u 2020. godini. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici primili Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna za 

2020. godinu i pratećih akata koji se donose uz II. Izmjene i dopune Proračuna, putem elektroničke 

pošte kao dopunsku točku današnje sjednice. 

 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu i pratećih akata 

koji se donose uz II. Izmjene i dopune Proračuna: 

- Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. 
godinu te Prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2020. – 2022. 
godinu, 

- Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Varaždinske Toplice za 
2020. godinu, 

- Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, 

- Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području 
Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, 

- Prijedlog II. Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu, 
- Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Varaždinskih Toplica u 2020. godini 
 
na razmatranje i donošenje a za izvjestiteljicu je odredila Nives Ernoić, pročelnicu JUO Grada 
Varaždinskih Toplica. 
 
Predsjednik je napomenuo da će se izvješće podnijeti za sve podtočke, dok će se glasanje provesti 
na način da će se glasati odvojeno za svaku podtočku. 
 
Pročelnica je podnijela kratko izvješće o predloženoj točki te podtočkama. 

 

O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednik otvara raspravu. 

 

U raspravi su sudjelovali: predsjednik Gradskog vijeća i vijećnik Željko Bedeković. 
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Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednik je istu zaključio i dao na glasovanje: 
 

-  Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. 
godinu te Prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2020. – 2022. godinu 

 
Gradsko vijeće sa 12 glasova „za“ prihvatilo Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu 
i Projekcija za 2021. i 2022. godinu te Prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2020. 
– 2022. godinu 
 
Tekst akta glasi: 
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu te 
Prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2020. – 2022. godinu, usvojen je u cijelosti 
prema predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u ovom zapisniku, a dostupan je na pregled 
u spisu: 
KLASA: 400-08/20-01/10. 
 
 

- Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Varaždinske Toplice za 
2020. godinu, 

 
Gradsko vijeće sa 12 glasova „za“ prihvatilo Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba 
Grada Varaždinske Toplice za 2020. godinu 
 
Tekst akta glasi: 
Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Varaždinske Toplice za 2020. godinu, 
usvojen je u cijelosti prema predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u ovom zapisniku, a 
dostupan je na pregled u spisu: 
KLASA: 400-08/20-01/11. 
 

- Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, 
 

 
Gradsko vijeće sa 12 glasova „za“ prihvatilo Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja 
komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu. 
 
Tekst akta glasi: 
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 
Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, usvojen je u cijelosti prema predloženom tekstu, koji se zbog 
opsega ne citira u ovom zapisniku, a dostupan je na pregled u spisu: 
KLASA: 363-01/20-01/45. 
 

- Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području 
Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, 
 

Gradsko vijeće sa 12 glasova „za“ prihvatilo Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja 
komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu. 
 
Tekst akta glasi: 
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada 
Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, usvojen je u cijelosti prema predloženom tekstu, koji se zbog 
opsega ne citira u ovom zapisniku, a dostupan je na pregled u spisu: 
KLASA: 363-01/20-01/42. 
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- Prijedlog II. Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu, 
 
Gradsko vijeće sa 12 glasova „za“ prihvatilo Prijedlog II. Izmjena Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa za 2020. godinu. 
 
Tekst akta glasi: 
Prijedlog II. Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu, 
usvojen je u cijelosti prema predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u ovom zapisniku, a 
dostupan je na pregled u spisu: 
KLASA: 363-01/20-01/44. 
 

- Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Varaždinskih Toplica u 2020. godini. 

 
Gradsko vijeće sa 12 glasova „za“ prihvatilo Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Varaždinskih Toplica u 
2020. godini. 
 
Tekst akta glasi: 
Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru na području Grada Varaždinskih Toplica u 2020. godini. 
usvojen je u cijelosti prema predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u ovom zapisniku, a 
dostupan je na pregled u spisu: 
KLASA: 363-01/20-01/43. 
 

 

 

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 


