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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: 021-05/21-01/13 
URBROJ: 2186/026-01-21-9 
Varaždinske Toplice, 14. rujna 2021. 
 

 
Z A P I S N I K 

od 14. rujna 2021. 
 

sa 3. sjednice Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica održane 14. rujna 2021. godine. Sjednica je 
sazvana pisanim putem pozivom KLASA: 021-05/21-01/13, URBROJ: 2186/026-01-21-1 od 7. rujna 
2021. godine, održana je u prostoru gradske vijećnice Grada Varaždinskih Toplica, Ulica dr. Franje 
Tuđmana 4, a započela je s radom u 16.00 sati. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica Gradskog vijeća Ljubica Nofta, koja je pozdravila gradonačelnicu, 
stručnu službu Jedinstvenog upravnog odjela te sredstva javnog priopćavanja. 
 
Radi točnog utvrđivanja kvoruma, predsjednica je zamolila da se prozovu vijećnici.  
 
Nakon izvršene prozivke, predsjednica konstatira da je sjednici nazočno 12 od ukupno 13 vijećnika te 
da vijeće može pravovaljano donositi odluke. 
 
Sjednici su nazočili: 
 
Verica Pantaler, Josip Hajduk, Draženko Pokos, Ljubica Nofta, Stjepan Denžić, Manuela Pantaler 
Županić, Dragutin Šarec, Silvio Hajduk, Željko Bedeković, Srećko Detelj, Kristijan Remenar, Marko 
Plišo. 
 
Sjednici nije prisustvovao vijećnik Nedeljko Mihalić. 
 
Pored vijećnika sjednici su nazočili: 
Dragica Ratković, gradonačelnica, Renata Prstec v.d. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 
Grada Varaždinskih Toplica i predstavnik medija. 
 
Zapisničar: Martina Loborec       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Vijećnicima je uz poziv za sjednicu dostavljen zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća održane 14. 
srpnja 2021.  
 
Na upit predsjednice da li ima primjedbi na zapisnik sa sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždinskih 
Toplica, nitko od prisutnih vijećnika nije se javio te je predsjednica stavila zapisnik na glasovanje. 
 
Gradsko vijeće je zapisnik sa sjednice Gradskog vijeća održane 14. srpnja 2021. godine prihvatilo 
jednoglasno. 
 
Potom je upitala vijećnike Marka Plišu, Manuelu Pantaler Županić i Dragitina Šareca da li su 
zadovoljni sa zaprimljenim odgovorima na vijećnička pitanja koja su postavili na 2. sjednici Gradskog 
vijeće. 
Svi vijećnici odgovorili su da su zadovoljni zaprimljenim odgovorima. 
 
Zatim je predsjednica napomenula da vijećnik Srećko Detelj nije dobio pisani odgovor na svoje pitanje 
iz razloga jer Varkom d.d. nije dostavio do današnjeg dana, korespondenciju vezano za izgradnju 
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Vodoopskrbe visoke zone naselja Retkovec Svibovečki – Tuhovec – Grešćevina. Vijećnik će dobiti 
tražene podatke nakon što ih Grad zaprimi od Varkoma d.d. 
 
Vijećnik Srećko Detelj navodi da nije tražio od Varkoma d.d. dostavu korespondencije, već je tražio 
da gradonačelnica dostavi službene zahtjeve koji su upućivani Varkomu d.d. vezano za izgradnju 
predmetne vodovodne mreže.  
 
Gradonačelnica odgovara da je za izgradnju vodovodne mreže zadužen Varkom d.d. te da ona nije u 
mogućnosti dati tražene podatke. 
 
Vijećnik Srećko Detelj navodi da gradonačelnica nema tražene podatke iz razloga jer niti jednom nije 
uputila službeni zahtjev za izgradnju vodovodne mreže na tom području. 
 
 
Pitanja vijećnika, odnosno aktualni sat. 
 
 
Vijećnik Stjepan Denžić moli u ime građana da se provjeri zbog čega pacijenti doktorice Bajer čekaju 
van prostora Doma zdravlja za ulazak u ordinaciju doktorice Bajer, obzirom da je pacijentima drugih 
doktora, dozvoljeno čekanje u prostoru čekaonice. 
Nadalje, vijećnik moli provjeru da li je moguće da se nešto riješi po pitanju odlaska doktorice Bajer na 
godišnji odmor. Naime, njezin godišnji odmor traje 3 tjedna i u tom periodu je mijenja doktor koji radi u 
njenoj ordinaciji 4 sata dnevno, pri čemu se nitko ne javlja na telefon te se pacijenti ne mogu naručiti 
na pregled. 
Drugo pitanje vijećnika odnosi se na mogućnost otvaranja laboratorija za vađenje krvi u Varaždinskim 
Toplicama, o čemu je već bilo razgovora na jednoj od prošlih sjednici. Smatra da bolnica ima 
kapacitet te da otvaranje laboratorija ne bi trebao biti neriješiv problem, a puno bi značilo za ljude s 
područja Varaždinskih Toplica, pogotovo za stariju populaciju, teže pokretnu. 
 
Gradonačelnica odgovara na prvo pitanje vijećnika, navodi da je bila na koordinacijama u Županiji te 
je dobila informaciju od zamjenice Župana da su doktori dužni dopustiti pacijentima ulazak u 
čekaonicu.  Navodi da će provjeriti kod doktorice Bajer o čemu se radi. 
Vezano za drugo pitanje koje se odnosi na otvaranje laboratorija u Varaždinskim Toplicama, 
gradonačelnica navodi da će uputiti dopis nadležnom tijelu. 
 
Vijećnica Verica Pantaler postavila je pitanje vezano za završetak radova u Ulici Vladimira Nazora u 
Svibovcu, navodi da su radovi stali u veljači ove godine, zanima ju kad se ti radovi planiraju završiti. 
Drugo pitanje vijećnice odnosi se na sanaciju puteva pod ingerencijom Hrvatskih šuma, zanima ju u 
kojoj je fazi taj projekt. 
 
Gradonačelnica odgovara da će Grad uputiti službeni dopis ŽUC-u vezano za završetak radova u ulici 
Vladimira Nazora u Svibovcu.  
Na drugo pitanje gradonačelnica odgovara da je na natječaj bilo prijavljeno 7 puteva od čega su 4 
prošla na natječaju. Navodi da će Grad uputiti požurnicu vezano za početak izvođenja radova 
uređenja tih puteva. 
 
Vijećnik Josip Hajduk moli da Grad uputi dopis vezano za kontrolu brzine u Škarniku. 
 
Gradonačelnica navodi da će služba uputiti dopis. 
 
Vijećnik Silvio Hajduk navodi da ima informaciju od jednog mještana da je od zaposlenika gradske 
službe, Ivana Pokosa, zaprimio odgovor na svoj upit vezano za sanaciju puta za vinogradarsko 
područje Gradec, vijećnik navodi da u tom e-mailu piše da, Grad Varaždinske Toplice nije u 
mogućnosti sanirati put za Gradec, jer put koji mještanin navodi i traži da se sanira nije izveden po 
standardima cestovnog prometa i opasan je za vožnju te je u istom e-mailu navedeno da postoje 
alternativni pravci pogodniji za pristup vinogradima pa bi možda trebalo uputit ljude da ih koriste. 
Vijećnik smatra da nije u redu da ljudi koji plaćaju komunalnu naknadu nemaju put do svoje 
nekretnine. 
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Nadalje, zanima ga kad će gradonačelnica osigurati adekvatno mjesto za rad Udruge umirovljenika. 
Vijećnik traži pisani odgovor. 
 
Gradonačelnica odgovora da za Gradec postoje 3 puta te da taj za kojeg je pitao gospodin putem e-
maila, nije prošao na natječaju, ali je prošao drugi koji vodi do Gradeca a prolazi kroz Velince. 
 
Na drugo pitanje gradonačelnica odgovara da Grad u svojem vlasništvu nema prostor koji bi mogao 
dati Udruzi umirovljenika na korištenje. Točnije, Grad, nažalost, niti jednoj udruzi ne može ponuditi 
prostor za djelovanje, jer istim ne raspolaže. Nadalje, gradonačelnica moli da ukoliko vijećnici i 
predsjednici udruga imaju neki prijedlog za prostor koji bi udruge mogle koristiti, poziva ih da 
zajednički pronađu rješenje. 
 
Vijećnik Srećko Detelj postavio je pitanje vezano za izgradnju uspornika u Tuhovcu, zanima ga u kojoj 
je fazi. 
 
Gradonačelnica odgovara da su Hrvatske ceste odradile prvu fazu koja se odnosi na postavljanje 
označenih pješačkih prijelaza. Napominje da će se zatražiti očitovanje Hrvatskih cesta vezano za 
realizaciju druge faze projekta. 
 
Vijećnik Detelj traži pisani odgovor. 
 
Vijećnik Željko Bedeković traži pismeno očitovanje gradonačelnice o dolasku na zbor građana u 
Donjoj Poljani. 
Drugo pitanje vijećnika odnosi se na izgradnju nogostupa na relaciji Tuhovec – Jalševec, traži pisani 
odgovor kad će se započeti s tim projektom. 
Treće pitanje vijećnika odnosi se na premali kapacitet gradskog vrtića za primanje djece ima saznanja 
da više nema mjesta, stoga ga zanima kad će započeti izgradnja novog vrtića, moli pisani odgovor. 
 
Gradonačelnica odgovora da je poziv na zbor građana zaprimila prekasno, točnije zbor građana 
sazvan je za nedjelju, a njoj je poziv upućen u srijedu. Napominje da se je očitovala na poziv te je 
ispričala svoj nedolazak zbog spriječenosti. Nadalje navodi da, ukoliko su organizatori htjeli da ona 
prisustvuje, bilo bi korektno da su prije provjerili kad joj odgovara, na taj način bi uskladila svoj 
raspored. 
Vezano za izgradnju nogostupa Tuhovec – Jalševec, odgovara da se radi o državnoj cesti te da će 
služba uputiti dopis. 
Na treće pitanje gradonačelnica odgovara da je prijavljen projekt „Rekonstrukcija, dogradnja i 
prenamjena gospodarske građevine u dječje jaslice“ te da će izvijestiti vijećnike o ishodu. 
 
Vijećnik Dragutin Šarec navodi da je „Mali parkić“ Toplička sramota, smatra da kućice treba maknuti s 
te lokacije. Također vijećnik navodi da je primjetio da netko čak parkira auto u parku, što dodatno daje 
dojam zapuštenosti i nebrige. 
Nadalje, vijećnik smatra da Turistička zajednica Grada Varaždinskih Toplica treba više raditi na 
promociji Grada, napominje da gradonačelnica treba ravnatelje i direktore ustanova „poticati“ na rad. 
 
Gradonačelnica odgovara da će provjeriti u čijem su vlasništvu kućice u Malom parkiću te će se 
ukloniti. Navodi da nije vidjela da netko parkira auto u parku, svakako se slaže da to nije primjereno. 
Vezano za kritiku da Turistička zajednica treba više raditi na promociji Grada, gradonačelnica 
odgovara da promocije nikad dosta i da se uvijek može više i bolje. Nadalje, smatra da su i vijećnici 
promotori Grada i da se zajedničkim radom može puno postići. Poziva vijećnike da daju svoje 
prijedloge. 
 
Vijećnik Marko Plišo postavio je pitanje vezano za mjesto Pišćanovec, navodi da se ispod ceste 
nalazi odvodni kanal koji vodi do Bednje, a koji nije duže vrijeme očišćen. Stoga moli da se nešto 
napravi po tom pitanju kako ne bi nastali problemi obzirom da dolazi kišno razdoblje, a protok vode je 
slab. Moli da se uputi dopis ŽUC-u da ih se upozori na taj problem. 
 
Gradonačelnica odgovara da će provjeriti tko je zadužen za održavanje predmetnog kanala te će se 
uputiti dopis nadležnom tijelu. 
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Vijećnik Draženko Pokos postavio je pitanje vezano za izgradnju vodoopskrbe visoke zone Poljana, 
zanima ga u kojoj je fazi taj projekt. 
Drugo pitanje odnosi se na projekt „Izmicanje dalekovoda“ u Varaždinskim Toplicama, moli da 
gradonačelnica objasni o kakvom projektu je riječ i kakvu važnost ima za Varaždinske Toplice. 
 
Na prvo pitanje vezano za izgradnju vodovodne mreže gradonačelnica odgovara da je 90% radova 
završeno te da se radi o investiciji vrijednoj 1.000.000,00 kuna. 
 
Na drugo pitanje gradonačelnica odgovara da se radi o investiciji vrijednoj 2.800.000,00, od čega 
250.000,00 kuna financira Grad Varaždinske Toplice. Radi se o izmicanju dalekovoda od 35kW i 10 
kW, a radovi su započeli dana 16. kolovoza 2021. O ovome projektu priča se već godinama, ali ništa 
se nije pokrenulo do sada. Ovim projektom otvaraju se nove mogućnosti za privlačenje investitora, 
što je i krajnji cilj ovog vrlo važnog projekta, završila je gradonačelnica. 
 
 
Pošto se nitko više nije javio prešlo se je na utvrđivanje Dnevnog reda. 
 
Predsjednica iznosi da su vijećnici prijedlog Dnevnog reda primili uz poziv za sjednicu. 
 
Nadalje, sukladno članku 60. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, 
predsjednica je za sjednicu predložila dopunu Dnevnog reda unošenjem dopunske točke koja joj je 
dostavljena neposredno prije sjednice. Dopuna se odnosi na točku: 

 
1. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine upisane u z.l. ul. 1321 i 1412 k.o. Varaždinske Toplice. 

 
Potom je predsjednica upitala vijećnike da li se slažu s predloženom dopunom dnevnog reda? 
  
Sa 12 glasova „za“ vijećnici su usvojili predloženu dopunu dnevnog reda. 
 
Predsjednica je utvrdila da je Gradsko vijeće većinom glasova prihvatilo predloženu dopunu dnevnog 
reda. 

 
Potom je upitala vijećnike da li imaju prijedloge za daljnu dopunu ili izmjenu Dnevnog reda.  
 
Pošto nije bilo daljnjih prijedloga predsjednica je dala na glasovanje predloženi Dnevni red sa 
dopunskom točkom. 

 
Gradsko vijeće je sa 12 „za““ prihvatilo Dnevni red sa dopunskom točkom.   
 
Predsjednica je konstatirala da je za današnju sjednicu većinom glasova prihvaćen sljedeći: 
 
 

D  N  E  V  N  I      R  E  D 
 

 
1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 

razdoblje od 01.01.-30.06.2021., 
2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja 

do 30. lipnja 2021. godine, 
3. Prijedlog Odluke o davanju pozitivnog mišljenja o ulasku u obuhvat većeg urbanog područja 

grada Varaždina, 
4. Prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, 
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica, 
6. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine upisane u z.l. ul. 1321 i 1412 k.o. Varaždinske Toplice. 
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TOČKA 1. 
PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA 

VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2021. 
 
Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog 
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 01.01.-
30.06.2021. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada 
Varaždinskih Toplica za razdoblje od 01.01.-30.06.2021., na razmatranje i donošenje, a za 
izvjestiteljicu navedene točke odredila je voditeljicu računovodstva Mirjanu Furjan, koju je 
predsjednica zamolila za kratko izvješće. 
 
Voditeljica računovodstva je podnijela kratko izvješće.  
 
Predsjednik Komisije za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, gospodin 
Marko Plišo, podnio je izvješće Komisije. 
 
Komisija za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica predlaže Gradskom 
vijeću da Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 
razdoblje od 01.01.-30.06.2021., prihvati u predloženom tekstu. 
 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednica otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje Prijedlog 
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 01.01.-
30.06.2021. 
 
Gradsko vijeće sa 12 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 
proračuna Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 01.01.-30.06.2021. 
 
Tekst akta glasi: 
 
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za razdoblje od 
01.01. – 30.06.2021., usvojen je u cijelosti prema predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u 
ovom zapisniku, a dostupan je na pregled u spisu: 
KLASA: 400-04/21-01/3. 
 
 
 

TOČKA 2. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU GRADONAČELNICE ZA 

RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE 
 
 
Predsjednica 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 2021. godine. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, na razmatranje i donošenje, te je ujedno i 
izvjestiteljica navedene točke. 
 
Gradonačelnica je podnijela kratko izvješće.  
 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednica otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje Prijedlog 
Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. 
godine. 
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Gradsko vijeće sa 8 glasova „za“ i 4 „protiv“ prihvatilo je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. 
 
Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. 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: 022-01/21-01/2. 
 
 
 

TOČKA 3. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU POZITIVNOG MIŠLJENJA O ULASKU U OBUHVAT VEĆEG 

URBANOG PODRUČJA GRADA VARAŽDINA 
 
Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o 
davanju pozitivnog mišljenja o ulasku u obuhvat većeg urbanog područja grada Varaždina. 
 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o davanju pozitivnog mišljenja o ulasku u obuhvat 
većeg urbanog područja grada Varaždina, na razmatranje i donošenje, a za izvjestiteljicu navedene 
točke odredila je v.d. pročelnicu Renatu Prstec, koju je predsjednica zamolila za kratko izvješće. 
 
V.d. pročelnica je podnijela kratko izvješće. 
 
Predsjednica Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada 
Varaždinskih Toplica, gospođa Manuela Pantaler Županić, podnijela je izvješće Komisije. 
 
Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica 
predlaže Gradskom vijeću da Prijedlog Odluke o davanju pozitivnog mišljenja o ulasku u obuhvat 
većeg urbanog područja grada Varaždina, prihvati u predloženom tekstu. 
 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednica otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje Prijedlog 
Odluke o davanju pozitivnog mišljenja o ulasku u obuhvat većeg urbanog područja grada Varaždina. 
 
 
Gradsko vijeće sa 12 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o davanju pozitivnog mišljenja o 
ulasku u obuhvat većeg urbanog područja grada Varaždina. 
 
 
Tekst akta glasi:  

ODLUKA 

o davanju pozitivnog mišljenja o ulasku u obuhvat većeg urbanog  

područja grada Varaždina 

 

Članak 1.  

 

Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica daje pozitivno mišljenje o ulasku Grada 

Varaždinskih Toplica u obuhvat većeg urbanog područja grada Varaždin, kao središta urbanog 

područja.  
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Članak 2.  

 

Veće urbano područje grada Varaždina formira se zbog mogućnosti korištenja sredstava namijenjenih 

održivom urbanom razvoju putem integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) u financijskom 

razdoblju 2021. - 2027.  

 

Članak 3.  

 

Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage Odluka o davanju suglasnosti za pristupanje većem 

urbanom području Grada Varaždina, KLASA: 302-01/19-01/3, URBROJ; 2186/026-01-19-18, od 3. 

srpnja 2019. godine, objavljena u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ broj 46/19.  

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a na snagu stupa prvog dana 

od dana objave.  

 

          Predsjednica Gradskog vijeća 

 

                 Ljubica Nofta, dipl. oec. 

 
 
        

TOČKA 4. 
PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA  

GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA 
 
 
Predsjednica 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, na razmatranje i donošenje a za izvjestiteljicu navedene točke odredila je v.d. 
pročelnicu Renatu Prstec, koju je predsjednica zamolila za kratko izvješće. 
 
V.d. pročelnica je podnijela kratko izvješće. 
 
Predsjednica Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada 
Varaždinskih Toplica, gospođa Manuela Pantaler Županić, podnijela je izvješće Komisije. 
 
Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica 
predlaže Gradskom vijeću da Prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Varaždinskih Toplica, prihvati u predloženom tekstu. 
 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednica otvara raspravu. 
 
U raspravi su sudjelovali: Vijećnik Željko Bedeković, vijećnik Srećko Detelj i vijećnik Draženko Pokos.  
 
Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje 
Prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica. 
 
Gradsko vijeće sa 8 glasova „za“ i 4 „protiv“ prihvatilo je Prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica. 
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Tekst akta glasi: 
 

IZMJENE I DOPUNE  

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica 

 

Članak 1. 

 

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske 

županije“, broj: 7/13., 26/13., 38/13., 4/18., 83/19. i 10/21. u nastavku skraćeno: Poslovnik Gradskog 

vijeća Grada Varaždinskih Toplica), mijenja se članak 85. stavak 1. tako da isti glasi:  

 

 „Sjednice Gradskog vijeća snimaju se tonski, korištenjem odgovarajućih informatičkih 

tehnologija.“ 

 

 Mijenja se članak 85. stavak 2. na način da se iza riječi „tonske“ brišu riječi „ i audiovizualne“. 

 

 Mijenja se članak 85. stavak 3.  na način da se iza riječi „slušanje“ brišu riječi „ i/ili pregled“, te 

iza riječi „tonske“ brišu riječi „ i audiovizualne“. 

 

Članak 2.  

 

 U članaku 87. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„O radu Gradskog vijeća javnost se obavještava objavom na službenoj internetskoj stranici 

Grada, korištenjem odgovarajućih informatičkih tehnologija.“ 

 

Stavak 2. mijenja se i glasi: 

„O radu Gradskog vijeća javnost se može obavještavati i putem sredstava javnog 

priopćavanja, objavom na službenoj internetskoj stranici Grada, objavom tonskih snimki sjednica na 

službenoj internetskoj stranici Grada korištenjem odgovarajućih informatičkih tehnologija, te na drugi 

prikladan način.“  

 

Članak 3.        

 

 Ovlašćuje se Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost da, uz stručnu i 

administrativnu pomoć stručne službe upravnog tijela Grada, utvrdi pročišćeni tekst Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica.  

 

 

Članak 4. 

 

 Ove Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica objavljuju se u 

„Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a na snagu stupaju osmi dan od dana objave.  

 

        PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

               

               Ljubica Nofta, dipl. oec. 
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TOČKA 5. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE 

SLUŽBENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA 

 

Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o 
izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada 
Varaždinskih Toplica. 
 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica, na razmatranje i donošenje 
a za izvjestiteljicu navedene točke odredila je v.d. pročelnicu Renatu Prstec, koju je predsjednica 
zamolila za kratko izvješće. 
 
V.d. pročelnica je podnijela kratko izvješće. 
 
Predsjednica Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada 
Varaždinskih Toplica, gospođa Manuela Pantaler Županić, podnijela je izvješće Komisije. 
 
Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica 
predlaže Gradskom vijeću da, Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica prihvati u predloženom 
tekstu. 
 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednica otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje Prijedlog 
Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Grada Varaždinskih Toplica. 
 
Gradsko vijeće sa 8 glasova „za“ i 4 „protiv“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o 
koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinskih 
Toplica. 
 
 
Tekst akta glasi: 
 
 

ODLUKA O IZMJENI 

odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u  

Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica 

 

 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 44/20.) mijenja se članak 4. 

stavak 2. tako da se u tabličnom prikazu mijenja koeficijent Voditelja odsjeka kako slijedi: 

 

Radno mjesto Koeficijent 

I. kategorija  
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b) Potkategorija Rukovoditelj razine II. (klasifikacijski rang 7.)  

Voditelj odsjeka 2,75 

 

 

Članak 6. 

 

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

osmi dan od dana objave. 

 

    PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

 

 Ljubica Nofta, dipl. oec. 

 
 

TOČKA 6. 
PRIJEDLOG ODLUKE O KUPNJI NEKRETNINE UPISANE U Z.L. UL. 1321 I 1412 K.O. 

VARAŽDINSKE TOPLICE 
 

Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o 
kupnji nekretnine upisane u z.l. ul. 1321 i 1412 k.o. Varaždinske Toplice. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine upisane u z.l. ul. 1321 i 1412 k.o. 
Varaždinske Toplice, na razmatranje i donošenje a za izvjestiteljicu navedene točke odredila je v.d. 
pročelnicu Renatu Prstec, koju je predsjednica zamolila za kratko izvješće. 
 
V.d. pročelnica je podnijela kratko izvješće. 
 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednica otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje Prijedlog 
Odluke o kupnji nekretnine upisane u z.l. ul. 1321 i 1412 k.o. Varaždinske Toplice. 
 
Gradsko vijeće sa 12 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine upisane u z.l. ul. 
1321 i 1412 k.o. Varaždinske Toplice. 
 
Tekst akta glasi: 

 
O D L U K U 

o kupnji nekretnine upisane u z.k. ul. 1321 i 1412 k.o. Varaždinske Toplice 

 

Članak 1. 

 

 Grad Varaždinske Toplice kupuje nekretninu oznake:  

- čkbr. 4777 pašnjak u Varaždinskim Toplicama površine 648 m2 
- čkbr. 4890 šuma u Varaždinskim Toplicama površine 709 m2 

ukupne površine 1357 m2, čkbr. 4777 upisanu u z.k. ul. 1321 i čkbr. 4890 upisanu u z.k. ul. 1412 k.o. 

Varaždinske Toplice u naravi građevinsko zemljište pri čemu prodavateljica Blaženka Franjić, r. 

Potrebica, OIB: 85298341187, iz Zagreba, Božidara Magovca 23, jamči da su nekretnine koje prodaje 

njezino isključivo vlasništvo i posjed.  

 

Članak 2. 
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 Cijena nekretnine iz točke 1. ove Odluke, i to obiju čestica obuhvaćenih istim 

zemljišnoknjižnim tijelom, utvrđuje se u visini od 95.900,00 kuna (slovima: devedesettpet tisuća i 

devetsto kuna i ništa lipa).  

 

Članak 3. 

 

 Kupoprodajna cijena za nekretninu iz članka 1. ove Odluke ima se isplatiti u roku od 15 dana 

od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine, na teret proračunskih sredstava Grada Varaždinskih 

Toplica za 2021., godinu, prema odgovarajućoj poziciji i stavci Proračuna Grada Varaždinske Toplice 

za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 

97/2020.). 

 

Članak 4. 

 

 Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica da sklopi odgovarajući kupoprodajni 

ugovor za kupnju nekretnine iz točke 1. ove Odluke, a kojim će se regulirati sva prava i obveze 

prodavatelja i kupca u skladu s mjerodavnim odredbama kojima se uređuju obvezni odnosi i 

stvarnopravno stjecanje nekretnine. 

 

Članak 5. 

 

 Projekt kupnje nekretnine navedene u članku 1. ove Odluke provodi se s ciljem stjecanja 

odgovarajućeg zemljišta za potrebe rekonstrukcije južne obilaznice Varaždinskih Toplica – prilazne 

ceste Autocesti A4 (javna cesta DC 526). 

 

Članak 6. 

 

 Ovlašćuje se gradonačelnica da, nakon izvršene kupoprodaje, poduzme radnje potrebne za 

privođenje predmetne nekretnine njenoj svrsi. 

 

Članak 7. 

 

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

dan od dana objave.  

 

 PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

 

 Ljubica Nofta dipl. oec. 

  

 

  

Kako su iscrpljene sve točke dnevnog reda današnje sjednice, predsjednik Gradskog vijeća 
zaključuje sjednicu u 17:20 sati. 
 
Dovršeno! 
 
 ZAPISNIČAR PREDSJEDNICA 
  GRADSKOG VIJEĆA 
 Martina Loborec 
  Ljubica Nofta, dipl. oec 


