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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: 021-05/21-01/1 

URBROJ: 2186/026-01-21-9 

Varaždinske Toplice, 22. veljače 2021. 

 

 

Z A P I S N I K 

od 22. veljače 2021. 

 

sa 32. sjednice Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica održane 22. veljače 2021. godine. Sjednica je 

sazvana pisanim putem Pozivom KLASA: 021-05/21-01/1, URBROJ: 2186/026-01-21-1 od 18. 

veljače 2021. 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, 

zamjenika gradonačelnice, stručnu službu Jedinstvenog upravnog odjela te sredstva javnog 

priopćavanja. 

 

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

 

Nakon izvršene prozivke, predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 10 od ukupno 15 vijećnika te 

da vijeće može pravovaljano donositi odluke. 

 

Sjednici su nazočili: 

 

Franjo Prstec, Ljubica Nofta, Stjepan Denžić, Željko Bedeković, Srećko Detelj, Dragutin Šarec, 

Draženko Pokos, Josip Obad, Nenad Posavec i Marko Plišo. 

 

Sjednici nisu prisustvovali vijećnici: Dragan Dašić, Borislav Antolković, Danijel Remenar, Ivan 

Dvorski, Mladen Huzjak. 

 

Pored vijećnika sjednici su nazočili: 

Dragica Ratković, gradonačelnica, Renata Prstec v.d. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

Grada Varaždinskih Toplica, Tamara Križanić, stručna suradnica za upravno-pravne i komunalne 

poslove, Marinela Belavić, referentica – komunalna redarica i predstavnik medija. 

 

Zapisničar: Martina Loborec       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Vijećnicima je uz poziv za sjednicu dostavljen zapisnik sa nastavka 31. sjednice Gradskog vijeća 

održane 3. veljače 2021. godine.  

 

Na upit predsjednika da li ima primjedbi na zapisnik sa nastavka 31. 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 31. sjednice Gradskog vijeća održane 3. veljače 2021. godine prihvatilo 

jednoglasno. 

 

Pitanja vijećnika, odnosno aktualni sat. 

 

Prvo pitanje postavio je vijećnik Draženko Pokos, zanima ga u kojoj je fazi izgradnja Trga Republike 

Hrvatske u Varaždinskim Toplicama. Nadalje, zanima ga, obzirom da se dosta o tome govori zadnjih 

dana, tko je uistinu zaslužan za donošenje Odluke o dodjeli stipendija svim redovitim studentima s 

područja Varaždinskih Toplica. 

 

Gradonačelnica odgovara da  izgradnja Trga ide jako dobro, usprkos brojnim problemima s kojima su 

se izvoditelji susreli, kao što je problem odvodnje oborinskih voda. Napominje da su oborinske vode 

od Doma II i gornjeg dijela Varaždinskih Toplica, odvedene u kanalizaciju te je usputno riješen i taj 

veliki problem. Postojala je opasnost da pri većim oborinama bude poplavljen taj dio grada, a sad su 

oborinske vode odvedene u kanalizaciju. Nadalje, napominje da nisu bile ucrtane mreže vode, 

električne energije, i ostalog, a sad je sve riješeno po propisima. 

Vezano za stipendije, gradonačelnica odgovara da se od akademske godine 2017/2018. isplaćuju 

stipendije za sve redovne studente s područja Grada Varaždinskih Toplica te se iz gradskog 

proračuna za te potrebe izdvaja 350.000,00 kuna. Za donošenje ovakve odluke gradonačelnica 

navodi da je bila potaknuta informacijama da si velik broj studenata ne može priuštiti obrok. 

 

Vijećnik Stjepan Denžić postavio je pitanje vezano za raspisivanje natječaja za potpore pčelarima, 

zanima ga da li je u planu odnosno kad se planira raspisivanje tog natječaja i natječaja za poticanje 

plasteničke proizvodnje. Osim toga, zanima ga te ujedno moli gradonačelnicu da pojasni, obzirom na 

razne glasine, da li Varaždinske Toplice imaju dječji vrtić ili nemaju? 

 

Gradonačelnica odgovara vezano za upit o raspisivanju natječaja za potpore pčelarima, da Grad ima 

osigurana sredstva u proračunu te da će natječaj biti raspisan. Napomenula je da je Grad 

Varaždinske Toplice prvi uveo sufinanciranje pčelara te da ga ostali JLS-ovi prate u tome, što je jako 

dobro, obzirom da pčele imaju važnu ulogu za zdravlje ljude. Osim ove mjere, Grad provodi već dvije 

godine zaredom i mjeru pomoći mladim OPG-ovima na način da sufinancira plasteničku prozvodnju. 

Vezano za dječji vrtić u Varaždinskim Toplicama, gradonačelnica odgovara da grad ima vrtić te da se 

za njegov rad izdvaja godišnje 1.700.000,00 kuna, za redovnu djelatnost i drugo. Osim gradskog 

vrtića, Grad sufinancira i boravak djece u privatnim vrtićima na području Grada, ali i izvan njega, a 

sve kako bi se roditeljima išlo na ruku. Gradonačelnica je napomenula da je istina da je zgrada vrtića 

stara 140 godina, ali zadovoljava sve uvjete. Nadalje, gradonačelnica je napomenula da je za zgradu 

vrtića izrađena procjena stabilnosti zgrade te je zaključeno da je uporabljiva i sigurna, da nema 

oštećenja te da nema opasnosti za djecu koja u njoj borave. 

 

Vijećnik Dragutin Šarec navodi da su do sad slušali malo predizbornih parola, a da je sad vrijeme da 

se vrate u stvarnost. Navodi da je Kurija Pišćanovec zapuštena i neodržavana, odnosno devastirana. 

Nadalje navodi da Hrvatske šume odvlače drva po tom zemljištu te da je put po kojem odvoze drva, u 

vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica. Vezano za put prema Martinkovcu, vijećnik navodi da se od 

zapuštenosti ne vidi profil ceste, a isto je s cestom u Leskovcu od kapelice lijevo, cesta je devastirana 

kao i cesta prema Golubićima za koju je već napomenuo na jednoj od sjednica, ali ništa nije 

napravljeno po tom pitanju. Zanima ga u kojem terminu se planiraju urediti spomenute ceste. 

 

Gradonačelnica odgovara da je Kurija Pišćanovec naslijeđena te je istina da se nalazi u vlasništvu 

Grada i da je nažalost zapuštena. Vezano za korištenje puta za odvoz drva od strane Hrvatskih 

šuma, gradonačelnica navodi da Hrvatske šume plaćaju naknadu za korištenje puteva. Nadalje, 
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vezano za upit vijećnika o zapuštenosti ceste prema Martinkovcu, gradonačelnica odgovara da je 

cesta pod upravljanjem ŽUC-a te da će se uputiti dopis ŽUC-u. Vezano za cestu Leskovec 

gradonačelnica navodi da se radilo na njenom uređenju te da se cesta prema Golubićima inače 

uređuje, ali da bude provjerila u kakvom je stanju. Navodi da je u planu gradnje asfaltiranje cesta na 

području grada, ali da još nisu otvorene asfaltne baze, čim bude moguće započeti će se s radovima. 

Gradonačelnica napominje da je normalno da svi težimo komforu, ali da građani moraju biti svjesni da 

je sve dugotrajan proces, a još je u tijeku i Aglomeracija čiji se završetak predviđa 30. lipnja 2021. 

godine. Svima mora biti jasno da se sanitarna odvodnja mora položiti ispod zemlje te da prije toga 

nije moguće izvoditi radove asfaltiranja. 

 

Vijećnik Marko Plišo postavio je više pitanja gradonačelnici, zanima ga da li je istina da 7 kućanstava 

u Ulica bana Jelačića neće imati mogućnost priključka na sanitarnu odvodnju u sklopu Aglomeracije. 

Na to pitanje traži pisani odgovor. 

Nadalje, zanima ga da li Grad može osigurati kontejner za otpad na lokaciji između Škarnika i 

Lovrentovca, navodi da su mladi iz Tuhovca zainteresirani da odrade dobrovoljnu akciju čišćenja 

korita rijeke Bednje te da im je kontejner potreban za odlaganje otpada. 

Vijećnika Plišu zanima u kojoj je fazi projektiranje ceste D24 te izgradnja vodovoda Stari vrh. Nadalje, 

zanima ga NC prema Melincima, navodi da je cesta neuređena i puna rupa. 

 

Gradonačelnica navodi da se, vezano za prvo pitanje, Grad bude očitovao pismenim putem. 

Vezano za drugo pitanje gradonačelnica odgovara da je u najavi održavanje Zelene čistke te da će 

tom prilikom kontejneri biti dostavljeni na zatražene lokacije, stoga predlaže da se malo pričeka pa da 

se čišćenje odradi u sklopu Zelene čistke. Nadalje, vezano za upit o projektiranju D24 gradonačelnica 

navodi da će biti upućen dopis Hrvatskim cestama da se očituju vezano za taj projekt. Ujedno, 

gradonačelnica napominje da se ovdje radi o iznimno velikoj i zahtjevnoj dionici. 

Na pitanje vijećnika u vezi izgradnje vodovoda Stari vrh, gradonačelnica navodi da će Grad uputiti 

dopis Varkomu d.d.. Vezano za zadnje pitanje vijećnika u vezi ceste prema Melincima, 

gradonačelnica odgovara da na tom području Hrvatske šume vrše rušenje te da imaju obvezu 

sanacije cesta koje unište prilikom odvoza. 

 

Vijećnik Srećko Detelj postavio je pitanje vezano za rasvjetu u Rukljevini, zanima ga zašto groblje nije 

osvijetljeno, smatra da je to potrebno zbog starijih ljudi koji navečer obilaze grobna mjesta. 

Nadalje, zanima ga kad će biti dovršen nogostup u Vrtlinovcu da se izbjegne moguća nezgoda. 

Vijećnik navodi da je gradska vlast izgubila knjižicu sa gradskim cestama. 

Vijećnik traži pisani odgovor na pitanje o rasvjetljavanju groblja u Rukljevini. 

 

Gradonačelnica odgovara da joj je pitanje vezano za osvjetljavanje groblja Rukljevina, malo čudno. 

Stava je da treba dobro razmotriti isplativost i potrebu za osvjetljavanjem groblja. Navodi da će se 

pismeno očitovati kako je vijećnik zatražio. Nadalje, vezano za završetak nogostupa u Vrtlinovcu 

napominje da je jedan dio napravljen, te da su za taj projekt ostvarena sredstava MUP-a, a za drugi 

dio postoji projekt te se čeka raspisivanje natječaja. 

Vezano za navode vijećnika da je gradska vlast izgubila knjižicu cesta gradonačelnica navodi da, nije 

ništa izgubljeno te da postoji utvrđena Mreža nerazvrstanih cesta. Napominje da su poznate sve 

ceste koje treba obnoviti. 

 

Vijećnica Ljubica Nofta postavila je pitanje vezano za „Informativno glasilo Gradskog vijeća“ koje je 

izdano i dijeli se građanima, a čiji je urednik pred. vijeća Franjo Prstec. Zanima ju da li će se njegovo 

izdavanje financirati iz Proračuna. Nadalje, vijećnica je pojasnila da predmetni „Glasnik“ sadrži 

podatke sa 28. sjednice Gradskog vijeća, a koja je održana u rujnu 2020. godine. Smatra da je 

davanje informacija sa sjednice koja je održana u rujnu 2020. godine, nema smisla, te da nema 

potreba za time kad su sjednice javno dostupne. Smatra da je predmetni „Glasnik“ samo dio političke 
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kampanje. Vijećnica navodi da  „Glasnik“ sadrži uvrede na račun gradonačelnice i gradske službe. U 

jednom trenutku vijećnica je je pokušala pročitati dio teksta iz „Glasnika“, za koji smatra da nije 

primjeren te da najvjernije opisuje negativan način prenošenja slike gradonačelnice i gradske službe 

prema javnosti, ali ju je predsjednik Gradskog vijeća, Franjo Prstec, prekinuo, te joj nije dozvolio da 

završi citat iz „Glasnika“  

 

Gradonačelnica navodi da nisu svi dobili „Glasnik“, te da se njegovo izdavanje neće financirati iz 

Proračuna. Navodi da „Glasnik“ nisu svi dobili, već samo odabrani. 

 

Vijećnik Željko Bedeković navodi da je lijepo vidjeti i zamjenika gradonačelnice da je prisutan sjednici 

Gradskog vijeća. Napominje da nije dobio odgovor na svoje pitanje koje je postavio na prošloj 

sjednici, a na koje je tražio pisani odgovor. Smatra da gradonačelnicu očito ne treba ozbiljno shvaćati 

kad veli da će se pismeno očitovati, jer očito ona odgovara samo na pripremljena pitanja. Vijećnik 

navodi da gradonačelnica ne bi imala kvorum za održavanje ove sjednice da nema oporbenih 

vijećnika te da u slučaju da oni napuste sjednicu, ista bi se morala prekinuti, ali to se neće dogoditi jer 

se radi o vijećnicima koji imaju „bečku školu“. 

Nadalje, zanima ga da li je raspisan natječaj za rekonstrukciju dječjeg vrtića i jaslica, kako je 

gradonačelnica najavila, te da li ste prijavili. Napominje da Grad nema adekvatan vrtić niti jaslice, ne 

udovoljavaju uvjete jer nema dovoljno mjesta. Vezano za Senzomotornu dvoranu, vijećnik navodi da 

je razgovarao sa strukom te mu je pojašnjeno da ta dvorana služi za rad s djecom s posebnim 

potrebama. Predlaže gradonačelnici da posjeti Novi Marof i gradonačelnika Jenkača te da vidi kako 

se grade vrtići. 

Vijećnik pita gradonačelnicu zašto nije prihvatila njegov prijedlog da visina stipendije bude 800,00 

kuna po studentu, a ne što ste ju spustili na 500,00 kuna. Navodi da internet i dokumentacija sve 

pamti te da on zna da je ona u kampanji i nek ne pokušava svojim lažima i spinovima. Napominje da 

se dobro zna čija je inicijativa da se isplaćuju stipendije svim redovnim studentima. Vijećnik je 

pojasnio da imamo lošu demografsku sliku u gradu te da je selo veličine Čurilovca, izumrlo. 2019. 

godine je rođeno 41 djete, a umrlo 91 osoba. Ubrajajući ljude koji su iselili navodi da grad ima 

negativne demografske mjere. Upitao je gradonačelnicu zašto stipendija nije 800,00 kuna. 

Nadalje, u ime kluba, zanima ga da li netko vodi brigu o smećem zatrpanim obalama Bednje te zašto 

komunalni redar ne izađe na teren. Zanima ga kad će se asfaltirati cesta u Škarniku od mosta do 

kućnog broja 39. Zanima ga kad će se gradska služba početi držati Zakona o hrvatskim braniteljima i 

omogućiti prilaznu cestu do kuće branitelja. Vezano za Kuriju Pišćanovec, vijećnik navodi da se 2006. 

godine pregovaralo o prodaji, pa ipak nije prodan jer nije bilo političke volje, napominje da je za 

vrijeme obnašanja dužnosti zamjenice gradonačelnika, sadašnja gradonačelnica bila odgovorna za 

skidanje statusa javnog dobra Kurije Pišćanovec, te se zbog toga ne može prijaviti na natječaj. Isto 

tako vijećnik smatra da je gradonačelnica kriva za propadanje toga kulturnog dobra. 

 

Gradonačelnica odgovara da je ona bila zamjenica gradonačelnika od 2009. do 2013. godine, a ne 

2006. godine. Smatra da vijećnik govori neistine a pritom se još poziva na „bečku školu“, ali u 

stvarnosti nije tako. 

Vezano za upit vijećnika o raspisivanju natječaja za dječji vrtić, gradonačelnica odgovara da 

raspisivanje natječaja ne ovisi o njoj, čeka se raspis. Gradonačelnica navodi da se vijećniku koji je 

akademski obrazovan nikako ne priliči da govori njoj da laže. Navodi da je održan sastanak na kojem 

je i on prisustvovao te da je inicijativa da svi redovni studenti primaju stipendije, bio njezin prijedlog. 

Vezano za navode vijećnika u vezi iseljavanja i umrlih osoba, gradonačelnica navodi da se ona za to 

ne osjeća odgovorna, postavlja pitanje vijećniku „di Vam je pamet“. 

Napominje da  je vijećnik Bedeković uhljeb koji se zaposlio u Županiji u vrijeme epidemije, smatra da 

kao takav nije dobar primjer mladima, a pored toga želi biti i gradonačelnik. 

Vezano za navode o ilegalnom odlaganju otpada gradonačelnica navodi da je puno napravljeno te da 

grad ima Reciklažno dvorište, problem vidi jedino u tome što ljudi nisu dovoljno educirani te smatra da 
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na tome treba raditi. Vezano za navode da je za vrijeme njezinog mandata, odnosno 2006. godine,  

Kurija Pišćanovec izgubila status spomenka kulture, gradonačelnica navodi da takvi navodi vijećniku 

„ne služe na čast“. 

 

Vijećnik Bedeković navodi da nije siguran da li je koristio riječ „lagati“, ali da je poprilično siguran da 

nije, misli da je koristio riječi da gradonačelnica „ne govori istinu“. Ukoliko se utvrdi da je koristio riječ 

„lagati“, spreman se je ispričati gradonačelnici, a ukoliko nije, tada moli da se gradonačelnica njemu 

ispriča. 

Nadalje, smatra da komentar gradonačelnice „di Vam je pamet“, ne prolazi u normalnim krugovima. 

Napominje da je njegovo pitanje bilo „tko je sagradio kućicu u Hrastovcu“, zanima ga da li se radi o 

političkom projektu HDZ-a u HSLS-a, tko je bespravno sagradio kuću na tom terenu, traži ponovno 

pisani odgovor, kojeg nije dobio.  

 

Vijećnik Draženko Pokos navodi da se sve vraća kao bumerang, navodi da on cijelo vrijeme vrijeđa 

gradonačelnicu te da čestita gradonačelnici što se napokon usudila na takav način odgovoriti 

vijećniku Bedekoviću. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća upozorava vijećnika Draženka Pokosa da se je javio za postavljanje 

pitanja, a ovo nije bilo postavljanje pitanja. 

 

Vijećnik Željko Bedeković upitao je predsjednika Gradskog vijeća kad se može očekivati vođenje 

sjednice po Poslovniku i Statutu, a ne što ugađa svojim političkim kompanjonima HDZ-u i HSLS-u. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi da vijećnicima uvijek dozvoli da postavljaju pitanja te da nikad to 

nije branio. 

 

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 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Prijedlog Statuta Grada Varaždinskih Toplica, 
2. Prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, 
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih 

odbora na području Grada Varaždinskih Toplica, 
4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i člana 

predstavničkog tijela izabranog s liste grupe birača iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica 
za 2021. godinu, 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području 
Grada Varaždinskih Toplica, 

6. Prijedlog Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade i podmirenjem 
naknade za uređenje voda za poslovi prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje 
poslovne djelatnosti zbog posebnih okolnosti epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane 
koronavirusom SARS-CoV-2, 

7. Prijedlog Odluke o dodjeli bespovratnih potpora poduzetnicima s područja Grada Varaždinskih 
Toplica za otklanjanje štete nastale u posebnim okolnostima epidemije bolesti COVID 19 
uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2 

8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada 
Varaždinskih Toplica, 
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9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnje analize stanja sustava Civilne zaštite na području 
Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, 

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Grada 
Varaždinskih Toplica za 2021. godinu, 

11. Prijedlog Zaključka o prijedlogu kandidata za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u 
Varaždinu. 

 

 

TOČKA 1. 

 

PRIJEDLOG STATUTA GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Statuta 
Grada Varaždinskih Toplica. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Statuta Grada Varaždinskih Toplica, a za izvjestiteljicu 
navedene točke odredila je v.d. pročelnicu Renatu Prstec, koju je predsjednik zamolio za kratko 
izvješće. 
 
V.d. pročelnica je podnijela kratko izvješće.  

 

Predsjednik Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih 
Toplica, gospodin Stjepan Denžić, podnio je izvješće Komisije. 
 
Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, 
predlaže Gradskom vijeću da prijedlog Statuta prihvati 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 
Statuta Grada Varaždinskih Toplica. 
 
Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Statuta Grada Varaždinskih Toplica. 
 
Tekst akta glasi 

 

Statut Grada Varaždinskih Toplica usvojen je u cijelosti prema predloženom tekstu, koji se zbog 
opsega ne citira u ovom zapisniku, a dostupan je na pregled u spisu: 
KLASA: 012-03/21-01/1. 
 

 

TOČKA 2. 

 

PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA  
GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Izmjene i 
dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Varaždinskih Toplica, a za izvjestiteljicu navedene točke odredila je v.d. pročelnicu Renatu Prstec, 
koju je predsjednik zamolio za kratko izvješće. 
 
V.d. pročelnica je podnijela kratko izvješće.  
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Predsjednik Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih 
Toplica, gospodin Stjepan Denžić, podnio je izvješće Komisije. 
 
Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, 
predlaže Gradskom vijeću da prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika prihvati u predloženom tekstu. 
 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednik otvara raspravu. 

 

U raspravi su sudjelovali: vijećnik Željko Bedeković, v.d. pročelnica, predsjednik Gradskog vijeća, 

vijećnik Marko Plišo i vijećnik Stjepan Denžić. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća nakon rasprave izrekao je prvu opomenu vijećniku Marku Pliši. 

 

Vijećnik Marko Plišo navodi da je zamolio obrazloženje od v.d. pročelnice, moli da mu predsjednik 

objasni temelje za izricanje opomene. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća pozvao se na članak 35. Poslovnika te je izrekao drugu opomenu Marku 

Pliši te mu oduzeo pravo glasovanja i zamolio ga da napusti sjednicu. 

 

Vijećnik Stjepan Denžić također je zamolio da v.d. pročelnica iznese obrazloženje vezano za 

transparentnost i zborove građana. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi da je v.d. pročelnica bila dovoljno jasna te da više neće iznositi 

obrazloženja vezano za ovu točku. 

 

Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednik je istu zaključio i dao na glasovanje Prijedlog 
Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica. 
 
Gradsko vijeće sa 9 glasova „za“ prihvatilo Prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća 
Grada Varaždinskih Toplica. 
 

 
Tekst Odluke glasi:  

 

Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica usvojene su u cijelosti 
prema predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u ovom zapisniku, a dostupan je na pregled 
u spisu: 
KLASA: 021-01/21-01/1. 
 

TOČKA 3. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROVEDBI IZBORA ZA 
ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 
Grada Varaždinskih Toplica. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za 
članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždinskih Toplica, na razmatranje i donošenje, 
a za izvjestiteljicu navedene točke odredila je Tamaru Križanić, koju je predsjednik zamolio za kratko 
izvješće. 
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Tamara Križanić podnijela je kratko izvješće. 

 

Predsjednik Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih 
Toplica, gospodin Stjepan Denžić, podnio je izvješće Komisije. 
 
Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, 
predlaže Gradskom vijeću da prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za 
članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždinskih Toplica, prihvati 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 izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 
području Grada Varaždinskih Toplica. 
 
Gradsko vijeće sa 9 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždinskih Toplica. 
 
 
Tekst akta glasi:  

 

O D L U K A 
o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove 
vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždinskih Toplica 

 

Članak 1. 

 U Odluci o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždinskih 
Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/13.) u članku 1. stavku iza riječi „članove“ 
briše se riječ „vijeća“. 

 Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

 

 „Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski 
rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.“ 

Članak 2. 

 U članku 2. briše se stavak 3. 

Članak 3. 

 Članak 3. mijenja se i glasi: 

„Broj članova vijeća mjesnih odbora određen je Statutom Grada. 

 Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. 

Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem razmjernim izbornim 
sustavom. 

Redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora održavaju se istodobno s lokalnim izborima, 
odnosno s izborima za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i izborima za gradonačelnika i župana, treće nedjelje u svibnju mjesecu svake četvrte 
godine. 
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 Prijevremeni izbori za članove vijeća mjesnih odbora kojima je mandat prestao zbog 
raspuštanja, održavaju se u roku od 90 dana od dana raspuštanja vijeća mjesnog odbora. 

 Ako bi se prijevremeni izbori trebali održati u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni 
izbori, a prije njihovog održavanja, u tom se mjesnom odboru prijevremeni izbori neće održati.“ 

Članak 4. 

 U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 „Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište 
na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.“ 

 U stavku 2. iza riječi „Hrvatskoj“ dodaju se riječi „na dan stupanja na snagu odluke o 
raspisivanju izbora“. 

 Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase: 

„Kandidacijske liste može preložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka.  

Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama, na način 
propisan statutom političke stranke, odnosno u skladu s posebnim odlukama donesenim na temelju 
statuta, te samostalno određuju ovlaštenog podnositelja kandidacijske liste. 

 Kada birači predlažu kandidacijske liste, podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva 
tri po redu potpisnika kandidacijske liste. Kandidat ujedno može biti podnositelj / potpisnik 
kandidacijske liste birača.“ 

 U dosadašnjem stavku 4. koji sada postaje stavak 7. iza riječi „najmanje“ dodaju se riječi 
„potpise birača s prebivalištem na području na području mjesnog odbora za koji se predlaže lista, i 
to“, te se u alineji 4. istog stavka zarez zamjenjuje točkom, a riječi „do 2.500 stanovnika“ se brišu. 

 Dodaje se stavak 8. koji glasi: 

 „Podatke o potrebnom broju potpisa birača objavit će nadležno izborno povjerenstvo u svojim 
uputama, a na temelju prethodno dostavljenih podataka od strane tijela državne uprave nadležnog za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, a ukoliko se od istog tijela državne uprave ne zaprime 
navedeni podaci, broj stanovnika pojedinog mjesnog odbora odredit će se prema važećim podacima 
iz posljednjeg službenog popisa stanovništva. Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu čiji 
sadržaj i oblik propisuje nadležno izborno povjerenstvo.“ 

Članak 5. 

 Iza članka 4. dodaje se članak 4.a koji glasi:  

„Članak 4.a 

Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog 
kandidata na listi ovjereno kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva. 

 U prijedlogu kandidacijske liste obavezno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a 
kandidati moraju na listi biti poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se bira. 

 Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke stranke, dviju ili više stranaka koje su listu 
predložile, a ako su registrirale skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti i 
kratice. 

 Ako su listu predložili birači, njezin naziv je „kandidacijska lista grupe birača“. 

 Nositelj kandidacijske liste grupe birača je prvi predloženi kandidat na listi. 

 Za svakog kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obavezno se navodi ime i prezime, 
nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, OIB i spol. 
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 Kandidacijske liste podnose se na obrascima čiji sadržaj i oblik propisuje nadležno izborno 
povjerenstvo svojim uputama. 

Prijedlozi kandidacijskih lista sastavljeni u skladu s ovom Odlukom dostavljaju se nadležnom 
izbornom povjerenstvu. 

 Kandidacijske liste moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od 
dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora. 

 Nadležno izborno povjerenstvo pri zaprimanju kandidacijskih lista provjerit će jesu li one 
podnesene sukladno odradbama ove Odluke i obvezatnim uputama nadležnog izbornog 
povjerenstva. 

 Ako nadležno izborno povjerenstvo ocijeni da kandidacijska lista nije podnesena u skladu s 
odredbama ove Odluke, pozvat će podnositelja da u roku od 48 sati, a najkasnije do isteka roka za 
kandidiranje, ukloni uočene nedostatke. 

 Nadležno izborno povjerenstvo može podnositelju kandidacijske liste odrediti i kraći rok za 
uklanjanje nedostataka ako rok za kandidiranje istječe za manje od 48 sati.“ 

Članak 6. 

 U članku 5. riječ „zamjenik gradonačelnika,“ se brišu. 

Članak 7. 

 U članku 7. ispred stavka 1. dodaju se stavci 1., 2., 3. i 4. koji glase: 

„Članovi vijeća mjesnog odbora nisu opozivi, a prava i dužnosti počinju im danom 
konstituiranja vijeća mjesnog odbora. 

 Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine. 

 Mandat članova vijeća mjesnih odbora izabranih na redovnim izborima traje do objave odluke 
Gradskog vijeća o raspisivanju izbora ili do objave odluke o raspuštanju vijeća mjesnog odbora u 
skladu sa zakonom i Statutom Grada Varaždinskih Toplica. 

 Mandat članova vijeća mjesnog odbora izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka 
tekućeg mandata članova vijeća mjesnog odbora izabranih na redovitim izborima.“ 

 U dosadašnjem stavku 1. koji postaje stavak 5. briše se alineja 3 te dosadašne alineje 4., 5. i 
6. postaju alineje 3., 4. i 5. 

Članak 8. 

 U članku 9. stavak 3. mijenja se i glasi: 

 „Izbore za izbor članova vijeća mjesnih odbora koji se održavaju istovremeno s izborima za 
članove predstavničkog tijela Grada Varaždinskih Toplica provodi Gradsko izborno povjerenstvo za 
izbor članova predstavničkog tijela Grada Varaždinskih Toplica, koje ima sve ovlasti gradskog 
izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora (dalje u tekstu: nadležno izborno 
povjerenstvo), te birački odbori za izbore članova predstavničkog tijela Grada.“ 

Dodaje se novi stavak 4 koji glasi: 

 Gradonačelnik svojom odlukom određuje naknadu za rad izbornih tijela. 

Članak 9. 

 U članku 10. stavku 1. u točki 2. iza riječi „izborima“ dodaju se riječi: „i objavljuje ih na 
internetskoj stranici Grada“. 

U točki 12. iza riječi „mjesnog odbora“ dodaju se riječi: „i objavljuje ih na internetskoj stranici 
Grada i oglasnim pločama mjesnih odbora“. 
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Točke 4., 13. i 15. brišu se te točke 5. do 12. postaju točke 4. do 11, točka 14. postaje točka 
12. i točka 16. postaje točka 13. 

 Dodaju se stavci 2. i 3. koji glase: 

„Biračke odbore imenuje nadležno izborno povjerenstvo za svako biračko mjesto radi 
neposredne provedbe glasovanja i osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja, a imenuju se 
odgovarajućom primjenom odredbi zakona kojim se uređuje provedba izbora za članove 
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. 

 Izbore za članove vijeća mjesnih odbora koji se održavaju istovremeno s izborima za članove 
predstavničkog tijela Grada provode birački odbori za izbor članova predstavničkog tijela Grada koji 
imaju sve ovlasti biračkih odbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora.“ 

Članak 10. 

 Dodaje se stavak 10.a koji glasi: 

„Članak 10.a 

Članovi vijeća mjesnih odbora biraju se razmjenom izbornom metodom na način da cijelo 
područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište na području tog 
mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća 
mjesnog odbora. 

 Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću mjesnog odbora imaju liste koje na izborima 
dobiju namanje 5% važećih glasova birača. 

 Rezultate izbora za članove pojedinog vijeća mjesnog odbora utvrđuje nadležno izborno 
povjerenenstvo, a objavljuje ih na internetskoj stranici Grada i na oglasnim pločama mjesnih odbora.“ 

Članak 11. 

 U članku 12. riječ „kandidati“ zamjenjuje se riječima „nositelji kandidacijske liste birača“. 

Članak 12. 

 U članku 15. stavku 2. riječi „Uredu državne uprave Varaždinske županije“ zamjenjuje se 
riječima „nadležnom upravnom tijelu u Varaždinskoj županiji“. 

 U stavku 3. riječi „Ured državne uprave je dužan“ zamjenjuje se riječima „Nadležno upravno 
tijelo u Varaždinskoj županiji je dužno“. 

Članak 13. 

 U članku 17. stavak 1. se briše. Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 1., 2., 3. i 4. 

Članak 14. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku 
Varaždinske županije“. 

 PREDSJEDNIKGRADSKOG VIJEĆA 

 Franjo Prstec    
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TOČKA 4. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO FINANCIRANJE 
POLITIČKIH STRANAKA I ČLANA PREDSTAVNIČKOG TIJELA IZABRANOG S LISTE GRUPE 

BIRAČA IZ PRORAČUNA GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA 2021. GODINU 
 

 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o 
raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i člana predstavničkog tijela 
izabranog s liste grupe birača iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu. 
 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje 
političkih stranaka i člana predstavničkog tijela izabranog s liste grupe birača iz Proračuna Grada 
Varaždinskih Toplica za 2021. godinu, na razmatranje i donošenje a za izvjestiteljicu navedene točke 
odredila je v.d. pročelnicu Renatu Prstec, koju je predsjednik zamolio za kratko izvješće. 
 
V.d. pročelnica je podnijela kratko izvješće. 

 

Predsjednik Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih 
Toplica, gospodin Stjepan Denžić, podnio je izvješće Komisije. 
 
Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, 
predlaže Gradskom vijeću da prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje 
političkih stranaka i člana predstavničkog tijela izabranog s liste grupe birača iz Proračuna Grada 
Varaždinskih Toplica za 2021. godinu, prihvati u predloženom tekstu. 
 

O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednik je istu zaključio i dao na glasovanje Prijedlog 
Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i člana predstavničkog 
tijela izabranog s liste grupe birača iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu. 
 

 
Gradsko vijeće sa 9 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito 
financiranje političkih stranaka i člana predstavničkog tijela izabranog s liste grupe birača iz 
Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu. 
 

 
Tekst akta glasi: 

 
O D L U K A 

 

 o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i člana predstavničkog 

tijela izabranog s liste grupe birača iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu   

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i  

člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave izabranog s liste grupe birača (u nastavku: 

nezavisni vijećnik), zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždinskih Toplica (u nastavku: Gradsko 

vijeće), a koja se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu.  

 

 Riječi i pojmovi te izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje obuhvaćaju na jednak način 

oba roda, bez obzira na to u kojem su rodu korišteni.  
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Članak 2. 

 

 Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos sredstava tako da 

pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova Gradskog vijeća u 

trenutku konstituiranja Gradskog vijeća. 

 

 Za svakog člana Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica utvrđuje se iznos od 2.000,00 

kuna godišnje. 

 

 Za svakog člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne samouprave 

podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa 

predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno iznos od 

200,00 kuna. 

Članak 3. 

 

 S obzirom na broj članova u predstavničkom tijelu, Gradskom vijeću Grada Varaždinskih 

Toplica, u trenutku konstituiranja, političkim strankama za 2021. godinu pripadaju sredstva u 

sljedećim iznosima: 

 

Naziv političke stranke Iznos u kunama 

1. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 8.000,00 

2. Hrvatska socijalno-liberalna stranka - HSLS 8.000,00 

3. Hrvatska narodna stranka - HNS 6.200,00 

4. Hrvatska seljačka stranka - HSS 2.000,00 

5. Socijaldemokratska partija - SDP 4.000,00 

6. Nezavisna lista 2.000,00 

 

Članak 4. 

 

 Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban 

račun nezavisnog vijećnika, tromjesečno u jednakim iznosima iz sredstava Proračuna Grada 

Varaždinskih Toplica za 2021. godinu – Tekuće donacije političkim strankama. 

 

 Ukoliko se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, 

u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja madata. 

 

Članak 5. 

 

 Političke stranke, odnosno nezavisni vijećnik obvezni su dostaviti podatke o žiroračunu 

odnosno posebnom računu na koji će se vršiti isplata iz stavka 1. ovog članka.  

 

 Provedba isplate povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica.  

 

Članak 6. 

 

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

osmi dan od dana objave. 

 

             PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

 

           Franjo Prstec 
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TOČKA 5. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O TRGOVINI NA MALO IZVAN PRODAVAONICA 
NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA 

 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o 
izmjenama Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Grada Varaždinskih Toplica. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o trgovini na malo izvan 
prodavaonica na području Grada Varaždinskih Toplica, na razmatranje i donošenje, a za izvjestiteljicu 
točke je odredila v.d. pročelnicu Renatu Prstec.   
 
V.d. pročelnica podnijela je kratko izvješće. 

 

Predsjednik Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih 
Toplica, gospodin Stjepan Denžić, podnio je izvješće Komisije. 
 
Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, 
predlaže Gradskom vijeću da Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o trgovini na malo izvan 
prodavaonica na području Grada Varaždinskih Toplica, prihvati 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 izmjenama Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Grada Varaždinskih 
Toplica. 
 
Gradsko vijeće sa 9 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o trgovini na malo 
izvan prodavaonica na području Grada Varaždinskih Toplica. 
 
 
 
Tekst akta glasi:  

O D L U K U 

o izmjenama Odluke o trgovini na malo izvan 

prodavaonica na području Grada Varaždinskih Toplica 

 

Članak 1. 

U Odluci o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Grada Varaždinskih Toplica 

(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 3/19.) u članku 9. stavku 1. točka a. mijenja se i glasi: 

 

a) Varaždinske Toplice – Perivoj Marije Ružičke Strozzi, Trg Republike Hrvatske, Ulica nad 

zidom, Trg sv. Martina, park između Trga sv. Martina i Šetališta dr. Josipa Schlossera, Ulica 

Ivana Tkalčića, Park dr. Ivana Krstitelja Lalangue, Trg Antuna Mihanovića, Ulica braće Radić, 

dio Ulice dr. Franje Tuđmana kod raskrižja s Ulicom kneza Domagoja, Ulica bana Jelačića, 

Ulica kralja Tomislava, Ulica grada Vukovara i Ulica kneza Trpimira. 

 
Članak 2. 

 Ova Odluka objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a na snagu stupa 
osmog dana od dana objave. 
 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
  
 Franjo Prstec 
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TOČKA 6. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O OSLOBAĐANJU OD OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE I 
PODMIRENJEM NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA POSLOVI PROSTOR I GRAĐEVINSKO 
ZEMLJIŠTE KOJE SLUŽI ZA OBAVLJANJE POSLOVNE DJELATNOSTI ZBOG POSEBNIH 

OKOLNOSTI EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE KORONAVIRUSOM SARS-COV-2 
 

 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici primili uz poziv za sjednicu Prijedlog Odluke o 
oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade i podmirenjem naknade za uređenje voda za 
poslovi prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti zbog posebnih 
okolnosti epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2, 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade 
i podmirenjem naknade za uređenje voda za poslovi prostor i građevinsko zemljište koje služi za 
obavljanje poslovne djelatnosti zbog posebnih okolnosti epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane 
koronavirusom SARS-CoV-2, na razmatranje i donošenje,  te je odredila v.d.pročelnicu Renatu Prstec 
za izvjestiteljicu ove točke.  
 
V.d. pročelnica je podnijela kratko izvješće. 

 

Predsjednik Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih 
Toplica, gospodin Stjepan Denžić, podnio je izvješće Komisije. 
 
Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, 
predlaže Gradskom vijeću da Prijedlog Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne 
naknade i podmirenjem naknade za uređenje voda za poslovi prostor i građevinsko zemljište koje 
služi za obavljanje poslovne djelatnosti zbog posebnih okolnosti epidemije bolesti COVID-19 
uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2, prihvati 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 oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade i podmirenjem naknade za uređenje 
voda za poslovi prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti zbog 
posebnih okolnosti epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2, 
 
Gradsko vijeće sa 9 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja 
komunalne naknade i podmirenjem naknade za uređenje voda za poslovi prostor i građevinsko 
zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti zbog posebnih okolnosti epidemije bolesti 
COVID-19 uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2. 
 
Tekst akta glasi:  

 

O D L U K U 
o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade i podmirenjem 

naknade za uređenje voda za poslovi prostor i građevinsko zemljište koje 
služi za obavljanje poslovne djelatnosti zbog posebnih okolnosti epidemije 

bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom, u skladu o Odlukom Ministra graditeljstva i prostornoga uređenja KLASA: 

804-08/20-01/1, URBROJ: 531-01-20-01 od 20. ožujka 2020. godine, kojom je utvrđeno da su na 
području Republike Hrvatske nastupile posebne okolnosti koje se nije moglo predvidjeti i na koje se 
nije moglo utjecati, a koje ugrožavaju život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, narušavaju 
gospodarsku aktivnost i uzrokuju znatnu štetu, u svrhu prevladavanja štetnih posljedica koje po 
gospodarske djelatnosti ima epidemija bolesti COVID-19 uzrokovana koronavirusom SARS-CoV-2, 
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kao posebna mjera pomoći, određuje i propisuje pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne 
naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti te 
pravo na potporu u smislu podmirenja obveze s osnove naknade za uređenje voda, kao tražbine koja 
pripada Hrvatskim vodama, a koja tereti navedeni poslovni prostor i građevinsko zemljište u skladu s 
odredbama čl. 13. – 21. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09., 
90/11., 56/13., 154/14., 119/15., 120/16., 127/17. i 66/19.) te se obračunava i naplaćuje zajedno s 
komunalnom naknadom. 
 

Članak 2. 
 

Na temelju ove Odluke, obveznici plaćanja komunalne naknade Grada Varaždinskih Toplica 
za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, a kojima je 
odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za 
područje Varaždinske županije obustavljen rad, oslobađaju se od obveze plaćanja komunalne 
naknade za 1. tromjesečje 2021. godine (odnosno za razdoblje mjeseca siječnja, veljače i ožujka 
2021. godine). 
 

Članak 3. 
 

Na temelju ove Odluke Grad Varaždinske Toplice će u cijelosti podmiriti naknadu za uređenje 
voda za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti obveznika 
kojima je odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju nužnih epidemioloških 
mjera za područje Varaždinske županije obustavljen rad, za 1. tromjesečje 2021. godine (odnosno za 
razdoblje mjeseca siječnja, veljače i ožujka 2021. godine). 
 
 

Članak 4. 
 

Oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade te podmirenje naknade za uređenje 
voda provodi se temeljem zaprimljenih zahtjeva. 
 

Članak 5. 
 

Ako se pokaže potreba za nastavak mjera pomoći, ovlašćuje se gradonačelnica na 
produženje roka za primjenu mjera iz ove Odluke, odnosno na donošenje odluke o oslobađanju od 
plaćanja komunalne naknade i podmirenja naknade za uređenje voda obveznika iz članka 2. i 3. ove 
Odluke za drugo tromjesečje 2021. godine (odnosno za razdoblje mjeseca travnja, svibnja i lipnja 
2021. godine). 
 

Članak 6. 
 

Izvršavanje ove Odluke, donošenje odgovarajućih provedbenih zaključaka, objave javnog 
poziva i sl., povjeravaju se gradonačelnici Grada Varaždinskih Toplica, dok se za neposrednu 
administrativnu, tehničku i upravnu provedbu zadužuje Jedinstveni upravni odjel Grada. 
 

Članak 7. 
 
 Ova Odluka objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a na snagu stupa prvi 
dan od dana objave. 
 
 PREDSJEDNIK 
 GRADSKOG VIJEĆA 
  
 Franjo Prstec 
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TOČKA 7. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI BESPOVRATNIH POTPORA PODUZETNICIMA S PODRUČJA 
GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA OTKLANJANJE ŠTETE NASTALE U POSEBNIM 

OKOLNOSTIMA EPIDEMIJE BOLESTI COVID 19  
UZROKOVANE KORONAVIRUSOM SARS-COV-2 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici primili uz poziv za sjednicu Prijedlog Odluke o 
dodjeli bespovratnih potpora poduzetnicima s područja Grada Varaždinskih Toplica za otklanjanje 
štete nastale u posebnim okolnostima epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane koronavirusom SARS-
CoV-2. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o dodjeli bespovratnih potpora poduzetnicima s 
područja Grada Varaždinskih Toplica za otklanjanje štete nastale u posebnim okolnostima epidemije 
bolesti COVID 19 uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2, na razmatranje i donošenje a za 
izvjestiteljicu je odredila v.d. pročelnicu Renatu Prstec.  
 
 
V.d pročelnica je podnijela kratko izvješće o predloženoj točki. 

 

Predsjednik Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih 
Toplica, gospodin Stjepan Denžić, podnio je izvješće Komisije. 
 
Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, 
predlaže Gradskom vijeću da prihvati Prijedlog Odluke o dodjeli bespovratnih potpora poduzetnicima 
s područja Grada Varaždinskih Toplica za otklanjanje štete nastale u posebnim okolnostima 
epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2 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 dodjeli bespovratnih potpora poduzetnicima s područja Grada Varaždinskih Toplica za 
otklanjanje štete nastale u posebnim okolnostima epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane 
koronavirusom SARS-CoV-2. 
 
 
Gradsko vijeće sa 9 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o dodjeli bespovratnih potpora 
poduzetnicima s područja Grada Varaždinskih Toplica za otklanjanje štete nastale u posebnim 
okolnostima epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2. 
 

 

Tekst akta glasi: 

O D L U K U 

o dodjeli bespovratnih potpora poduzetnicima s područja Grada Varaždinskih Toplica za 

otklanjanje štete nastale u posebnim okolnostima epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane 

koronavirusom  

SARS-CoV-2 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1.  

 

 Ovom Odlukom se utvrđuju i propisuju mjere pomoći, način i uvjeti dodjele bespovratne 

potpore poduzetnicima (pravnim osobama i obrtnicima) koji obavljaju svoju djelatnost na području 
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Grada Varaždinskih Toplica (u nastavku: Grad) sa ciljem ublažavanja negativnih posljedica na 

poslovanje, očuvanje radnih mjesta i otklanjanje štete nastale u posebnim, kriznim okolnostima do 

kojih je došlo zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2.  

 

 Pod nastalom štetom smatra se pad prometa od najmanje 50% za mjesec prosinac 2020., u 

odnosu na isto razdoblje u 2019. godini, te siječanj i veljaču 2021., u odnosu na isto razdoblje u 2020. 

godini, o čemu kao dokaz služe izvodi iz poslovnih knjiga iz kojih je vidljivo poslovanje i promet 

gospodarskih subjekata.  

 

 

II. KORISNIK POTPORE 

   

Članak 2.  

 

 Sredstva za potpore iz članka 1. ove Odluke, osigurana su u Proračunu  Grada Varaždinskih 

Toplica za 2021.godinu, a dodijeliti će se pravnim osobama i obrtnicima (u nastavku: poduzetnici) koji 

obavljaju svoju djelatnost na području Grada Varaždinskih Toplica, a kojima je obustavljena poslovna  

djelatnost Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje 

Varaždinske županije („Narodne novine“ broj 128/20) i Odlukom o nužnim epidemiološkim mjerama 

kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi 

sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja („Narodne novine“ broj 131/20) Stožera 

civilne zaštite Republike Hrvatske privremeno obustavljen rad te kojima je rad ograničen.   

 

 

Članak 3. 

 

 Korisnici potpore na području Grada Varaždinskih Toplica su ugostiteljski objekti svih skupina 

(uključujući i poduzetnike kojima je obustavljen rad ugostiteljskih objekata i u slučaju kada u skladu s 

Odlukom obavljaju dozvoljeni rad pripreme i dostave hrane i pića) 

 

Članak 4. 

 

 Korisnik potpore iz ove Odluke ne smije premašivati maksimalni iznos svih potpora male 

vrijednosti, dodijeljenih tijekom razdoblja tri fiskalne godine, od 200.000,00 EUR-a sukladno pravilima 

Uredbe Komisije (EU) br.1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o promijeni članka 107. i 108. 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352 

od 24. prosinca 2013. godine). 

 

 

II. PROVEDBENE ODREDBE  
 

Članak 5.  

 

 Pravo na bespovratnu financijsku potporu iz ove Odluke imaju poduzetnici koji su zadržali u 

radnom odnosu sve radnike koji su kod njih bili zaposleni na dan stupanja na snagu Odluke o 

uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije („Narodne novine“ broj 

128/20), odnosno na dan 21. studenoga 2020. godine, te poduzetnici koji su zadržali u radnom 

odnosu sve radnike koji su kod njih bili zaposleni na dan stupanja na snagu Odluke o nužnim 

epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke 

mjere i preporuke radi sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja, odnosno 28. 

studenoga 2020. godine („Narodne novine“ broj 131/20) , ovisno o tome kojom ranije navedenom 

odlukom im je rad bio obustavljen ili ograničen.  
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Bespovratna financijska potpora poduzetnicima odrediti će se u iznosima kako slijedi: 

- poduzetnik koji ima od 1 do 3 radnika 9.000,00 kuna, 
- poduzetnik koji ima od 4 ili više radnika 15.000,00 kuna. 

 

Pravo na ostvarenje potpore poduzetnici ostvaruju u navedenim maksimalnim iznosima, bez 

obzira na iznos stvarno plaćenih troškova ako je isti veći od iznosa maksimalne potpore. 

 

Članak 6.  

 

 Bespovratnu potporu mogu ostvariti poduzetnici koji zadovoljavaju sljedeće uvjete: 

- obavljaju djelatnost na području Grada Varaždinskih Toplica u trenutku podnošenja 
prijave, 

- imaju podmirene financijske obveze prema Gradu Varaždinskim Toplicama s osnova 
komunalne naknade i naknade za uređenje voda sa danom valute 30.09.2020., 

- nemaju otpuštenih radnika u vremenu od 20. odnosno 27. studenoga 2020. godine pa 
nadalje, što se dokazuje popisom zaposlenika za razdoblje studeni i prosinac 2020., te 
siječanj i veljača 2021. godine (JOPPD obrazac s potvrdom porezne uprave ili druga 
jednakovrijedna isprava), osim opravdanih smanjenja npr. istek Ugovora o radu na 
određeno vrijeme što se dokazuje dostavom preslike Ugovora, 

- imaju pad prometa od najmanje 50% u smislu odredaba iz čl.1. st. 2. ove Odluke, 
- nisu u stečaju ili postupku likvidacije. 

 

 

Članak 7. 

 

 Mjera pomoći određena u članku 5. ove Odluke podrazumijeva nadoknadu svih ili dijela fiksnih 

troškova za mjesece prosinac 2020. godine, te mjesece siječanj i veljaču 2021. godine, a primjenjuje 

se na poduzetnike navedene člankom 2. i člankom 3. ove Odluke. 

 

 Pod fiksnim troškovima podrazumijevaju se: 

- mjesečni trošak najma odnosno zakupa poslovnog prostora u kojem se obavlja 
djelatnost, 

- trošak obvezne pričuve, 
- mjesečni trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani 

uz korištenje toplinarske mreže i odvoz komunalnog otpada, 
- mjesečni trošak komunalne naknade i naknade za uređenje voda, 
- mjesečni trošak spomeničke rente, 
- mjesečna pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe, 
- mjesečna pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine, 
- mjesečni trošak interneta i fiksne telefonske linije, 
- mjesečni trošak usluge knjigovodstvenog servisa. 

 

Članak 8.  

 

Postupak dodjele bespovratne potpore provoditi će se putem Javnog poziva koji će se objaviti 

na službenim internetskim stranicama Grada Varaždinskih Toplica (http://www.varazdinske-toplice.hr) 

uključujući uvjete i kriterije, te popis dokumentacije potrebne za prijavu.   

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE 
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Članak 9. 

 

Izvršavanje ove Odluke, donošenje odgovarajućih provedbenih zaključaka, objave javnog 

poziva poduzetnicima i sl., povjerava se gradonačelnici Grada Varaždinskih Toplica, dok se za 

neposrednu administrativnu, tehničku i upravnu provedbu zadužuje Jedinstveni upravni odjel Grada. 

 

Članak 10. 

 

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

dan po danu objave. 

 

  

       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

 

       Franjo Prstec  

 

 

TOČKA 8. 

 
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINE U 

VLASNIŠTVU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA 
 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici primili uz poziv za sjednicu Prijedlog Odluke o 
raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica 
 

 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u 
vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica, na razmatranje i donošenje a za izvjestiteljicu je odredila v.d. 
pročelnicu Renatu Prstec.  
 
V.d pročelnica je podnijela kratko izvješće o predloženoj točki. 

 

Predsjednik Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih 
Toplica, gospodin Stjepan Denžić, podnio je izvješće Komisije. 
 
Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, 
predlaže Gradskom vijeću da Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine 
u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica, prihvati u predloženom tekstu. 
 

O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednik otvara raspravu. 

 

U raspravi su sudjelovali: vijećnik Željko Bedeković, gradonačelnica, predsjednik Gradskog vijeća, 

vijećnica Ljubica Nofta i vijećnik Josip Obad. 

 

U 17:50 predsjednik Gradskog vijeća odredio je stanku u trajanju od 10 minuta. 

 

Vijećnica Ljubica Nofta zamolila je vijećnike da budu razumni obzirom da se ovdje radi o mladim 

ljudima koji su spremni investirati i osnovati obitelj na području Grada. Stava je da zaslužuju podršku i 

poticaj. 

 

Sjednica je nastavljena u 18:00 sati. 
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Predsjednik Gradskog vijeća zamolio je zamjenika gradonačelnice, gospodina Ivicu Čička da se 

obrati vijećnicima i da iznese svoj stav vezano za ovu točku Dnevnog reda. 

 

Zamjenik gradonačelnice, doktor Ivica Čičak pozdravio je sve prisutne te napomenuo da mu je 

napokon omogućeno, nakon godinu i pol dana, prisustvovati sjednici Gradskog vijeća. Stava je da 

kako god da se napravi bit će „Toplička priča“. Vezano za procjenu nekretnine navodi da se radi o 

tržišnoj vrijednosti nekretnine koja može biti ovakva, a može biti i veća. Smatra da je potrebno mlade 

zadržati i da je to jedini razlog zašto ovu odluku treba podržati. Nadalje, navodi da, ukoliko Grad ima 

planirano što će napraviti s novcima koje će osigurati prodajom ove nekretnine, tada prodaja ima 

smisla.  

 

Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednik je istu zaključio i dao na glasovanje Prijedlog 
Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Varaždinskih 
Toplica. 
 
Gradsko vijeće sa 4 glasova „za“, 1 „protiv“ i 3 „suzdržana“ nije prihvatilo Prijedlog Odluke o 
raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica. 
 

 

TOČKA 9. 

 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU GODIŠNJE ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE 
ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA 2020. GODINU 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici primili uz poziv za sjednicu Prijedlog Zaključka o 
prihvaćanju Godišnje analize stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Varaždinskih Toplica 
za 2020. godinu. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnje analize stanja sustava Civilne 
zaštite na području Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, na razmatranje i donošenje, a za 
izvjestiteljicu je odredila Marinelu Belavić referenticu – komunalnu redaricu.  
 
Marinela Belavić, komunalna redarica, podnijela je kratko izvješće o predloženoj točki. 

 

Obzirom da je zamjenik gradonačelnice, doktor Ivica Čičak, ujedno i načelnik Stožera Civilne zaštite 

Grada Varaždinskih Toplica, predsjednik Gradskog vijeća pozvao ga je da podnese kratko izvješće o 

stanju u gradu u 2020. godini, vezano za epidemiju. 

 

Zamjenik gradonačelnice podnio je kraće izvješće. 

 

Predsjednik Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih 
Toplica, gospodin Stjepan Denžić, podnio je izvješće Komisije. 
 
Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, 
predlaže Gradskom vijeću da Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnje analize stanja sustava 
Civilne zaštite na području Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, prihvati 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 
Zaključka o prihvaćanju Godišnje analize stanja sustava Civilne zaštite na području Grada 
Varaždinskih Toplica za 2020. godinu. 
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Gradsko vijeće je sa 8 glasova „za“, prihvatilo je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnje analize 
stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu. 
 
 
Tekst akta glasi: 

 

Godišnja analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Varaždinskih Toplica za 2020. 
godinu usvojena je u cijelosti prema predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u ovom 
zapisniku, a dostupan je na pregled u spisu: 
KLASA: 810-01/21-01/1. 

 

TOČKA 10. 

 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 
PODRUČJU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA 2021. GODINU 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici primili uz poziv za sjednicu Prijedlog Zaključka o 
prihvaćanju Plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Grada Varaždinskih Toplica za 2021. 
godinu. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana razvoja sustava Civilne zaštite 
na području Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu, na razmatranje i donošenje, a za 
izvjestiteljicu je odredila Marinelu Belavić referenticu – komunalnu redaricu.  
 
 
Marinela Belavić podnijela je kratko izvješće o predloženoj točki. 

 

Predsjednik Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih 
Toplica, gospodin Stjepan Denžić, podnio je izvješće Komisije. 
 
Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, 
predlaže Gradskom vijeću da Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana razvoja sustava Civilne zaštite 
na području Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu, prihvati u predloženom tekstu. 
 

O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednik otvara raspravu. 

 

U raspravi su sudjelovali: vijećnik Željko Bedeković, gradonačelnica i Marinela Belavić. 

 

Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednik je istu zaključio i dao na glasovanje Prijedlog 
Zaključka o prihvaćanju Plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Grada Varaždinskih Toplica 
za 2021. godinu. 
 
 
Gradsko vijeće je sa 8 glasova „za“, prihvatilo je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana razvoja 
sustava Civilne zaštite na području Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu. 
 
 

Tekst akta glasi: 

 

Plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Grada Varaždinskih Toplica za 2021. 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: 810-01/21-01/2. 
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TOČKA 11. 

 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIJEDLOGU KANDIDATA ZA IMENOVANJE SUCA POROTNIKA 
ŽUPANIJSKOG SUDA U VARAŽDINU 

 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici primili uz poziv za sjednicu Prijedlog Zaključka o 
prijedlogu kandidata za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Zaključka o prijedlogu kandidata za imenovanje suca porotnika 
Županijskog suda u Varaždinu., na razmatranje i donošenje, a za izvjestiteljicu je odredila v.d. 
pročelnicu Renatu Prstec. 
V.d. pročelnica podnijela je kratko izvješće o predloženoj točki. 

 

Predsjednik Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih 
Toplica, gospodin Stjepan Denžić, podnio je izvješće Komisije. 
 
Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, 
predlaže Gradskom vijeću da Prijedlog Zaključka o prijedlogu kandidata za imenovanje suca 
porotnika Županijskog suda u Varaždinu, prihvati 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 
Zaključka o prijedlogu kandidata za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu. 
 
 
Gradsko vijeće je sa 8 glasova „za“, prihvatilo je Prijedlog Zaključka o prijedlogu kandidata za 
imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu. 
 

Tekst akta glasi: 

 

Z A K LJ U Č A K 
o prijedlogu kandidata za imenovanje suca porotnika  

Županijskog suda u Varaždinu 
 
I. 
 

Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, kao kandidata za suca porotnika Županijskog 
suda u Varaždinu, s područja Grada Varaždinskih Toplica, predlaže sljedeću osobu:  

 
Zdravko Maltarski iz Varaždinskih Toplica, Trg Antuna Mihanovića 9, OIB: 77985733862 

 
II. 
 

 Prijedlog će se dostaviti Komisiji za izbor i imenovanja Županijske skupštine Varaždinske 
županije, Varaždin, Franjevački trg 7. 
 

III. 
 

 Ovim Zaključkom stavlja se van snage Zaključak o prijedlogu kandidata za imenovanje suca 
porotnika Županijskog suda u Varaždinu KLASA: 711-01/16-01/04, URBROJ: 2186/026-01-16-2 od 
20. prosinca 2016. godine.  
  

                    PREDSJEDNIK 
                    GRADSKOG VIJEĆA 
                      Franjo Prstec 
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Kako su iscrpljene sve točke dnevnog reda današnje sjednice, predsjednik Gradskog vijeća 

zaključuje sjednicu u 18:26 sati. 

 

Dovršeno! 

 

 ZAPISNIČAR PREDSJEDNIK 

  GRADSKOG VIJEĆA 

 Martina Loborec 

  Franjo Prstec 


