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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: 021-05/21-01/2 
URBROJ: 2186/026-01-21-16 
Varaždinske Toplice, 13. travnja 2021. 
 

 
Z A P I S N I K 

od 13. travnja 2021. 
 

sa 33. sjednice Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica održane 13. travnja 2021. godine. Sjednica je 
sazvana pisanim putem pozivom KLASA: 021-05/21-01/2, URBROJ: 2186/026-01-21-1 od 2. travnja 
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, 
stručnu službu Jedinstvenog upravnog odjela te sredstva javnog priopćavanja. 
 
Radi točnog utvrđivanja kvoruma, predsjednik je zamolio da se prozovu vijećnici.  
 
Nakon izvršene prozivke, predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 11 od ukupno 15 vijećnika te 
da vijeće može pravovaljano donositi odluke. 
 
Sjednici su nazočili: 
 
Franjo Prstec, Ljubica Nofta, Stjepan Denžić, Željko Bedeković, Srećko Detelj, Dragutin Šarec, 
Draženko Pokos, Nenad Posavec, Marko Plišo, Borislav Antolković, Danijel Remenar 
 
Sjednici nisu prisustvovali vijećnici: Dragan Dašić, Ivan Dvorski, Josip Obad i 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 i predstavnik medija. 
 
Zapisničar: Martina Loborec       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Vijećnicima je uz poziv za sjednicu dostavljen zapisnik sa nastavka 32. sjednice Gradskog vijeća 
održane 22. veljače 2021. godine.  
 
Na upit predsjednika da li ima primjedbi na zapisnik sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Varaždinskih Toplica, nitko od prisutnih vijećnika nije se javio te je predsjednik stavio zapisnik na 
glasovanje. 
 
Gradsko vijeće je zapisnik sa 32. sjednice Gradskog vijeća održane 22. veljače 2021. godine 
prihvatilo jednoglasno. 
 
Pitanja vijećnika, odnosno aktualni sat. 
 
Predsjednik vijeća upitao je vijećnike Marka Plišu, Srećka detelja i Željka Bedekovića da li su 
zadovoljni s dostavljenim odgovorima na postavljena pitanja na 31. i 32. sjednici Gradskog vijeća. 
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Ujedno, predsjednik Gradskog vijeća, Franjo Prstec, navodi da se očitovanje predsjednika MO 
Hrastovec Toplički, gospodina Željka Dvekara, nije smjelo naći u odgovorima na vijećnička pitanja 
 
Vijećnik Marko Plišo navodi da mu je na 32. sjednici Gradskog vijeća, predsjednik vijeća izrekao 
opomenu te oduzeo pravo glasanja na toj sjednici. Napominje da, članak 35. Poslovnika na koji se je 
predsjednik vijeća pozvao prilikom izricanja opomene, nije točan, stoga moli objašnjenje od 
predsjednika vijeća kako je mogao izreći opomenu pozivajući se na krivi članak Poslovnika. 
 
Predsjednik vijeća odgovorio je da ne misli ništa objašnjavati iz razloga jer vijećnik Marko Plišo u 
komunikaciji izražava nepoštovanje prema predsjedniku vijeća. 
 
Vijećnik Željko Bedeković navodi da nije zadovoljan sa saprimljenim odgovorom iz razloga jer na 
pitanje nije odgovorila gradonačelnica nego predsjednik Mjesnog odbora, gospodin Željko Dvekar. 
 
Vijećnik Marko Plišo navodi da je zadovoljan zaprimljenim odgovorom na postavljeno vijećničko 
pitanje. 
 
Vijećnik Srećko Detelj navodi da radovi na aglomeraciji na potezu od caffe bara „Sanda“ pa nadalje, 
slabo napreduju, odnosno ništa nije odrađeno. 
Nadalje, vijećnika zanima da li je u planu postavljanje kamera za nadzor brzine u mjestu Tuhovec. 
 
Gradonačelnica odgovara da je vezano za radove na aglomeraciji, potrebno uputiti dopis Varkomu. 
Vezano za postavljanje kamera u Tuhovcu, gradonačelnica odgovara da će se uputiti dopis Hrvatskim 
cestama te da će se postupiti prema njihovim uputama. 
 
Vijećnik Dragutin Šarec zamolio je predsjednika Gradskog vijeća da ukratko ocijeni rad Gradskog 
vijeća u protekle 4 godine. 
 
Vijećnik Stjepan Denžić postavio je pitanje gradonačelnici, zanima ga da li se bude što poduzelo 
vezano za elementarnu nepogodu mraz, obzirom na štetu koja je nastala. 
Nadalje, vijećnika zanima da li postoje neke nove informacije vezano za projektiranje ceste D24, 
ujedno moli da mu gradonačelnica odgovori u kojoj je fazi Aglomeracija slanje. 
 
Gradonačelnica odgovara da je, vezano za elementarnu nepogodu mraz, upućen zahtjev 
Županijskom povjerenstvu za proglašenje prirodne nepogode. 
Na drugo pitanje gradonačelnica odgovara da je u tijeku izrada dokumentacija za D24, cesta od 
Tuhovca do Hrastovskog u dužini od 12,7 km, te da se sve provodi u suradnji s Hrvatskim cestama. 
Napominje da se radi o zahtjevnoj dionici te da velik problem predstavljaju imovinsko-pravni odnosi. 
Vezano za upit za radove na aglomeraciji, gradonačelnica odgovara da  je za „Aglomeraciju Slanje“ 
napravljeno koncepcijsko rješenje te da slijede drugi radovi. 
 
Predsjednik vijeća navodi da ima prijave mještana naselja Leskovec Toplički, točnije dio naselja kod 
Mladena Slatkog, zbog plavljenja garaža i kuća.  
Nadalje, navodi da građane zanima tko je odobrio izgradnju vodovoda za Višograd. 
 
Vezano za plavljenje kuića i garaža kod Mladena Slatkog, gradonačelnica odgovara da je služba bila 
na terenu te da je sanacija kanala u planu. 
Što se tiče izgradnje vodovoda za Višograd, gradonačelnica odgovara da će se projekt financirati iz 
naknade za razvoj te da je to investicija Varkoma d.d. 
 
Vijećnik Željko Bedeković ispričao se je gradonačelnici zbog toga što joj je rekao da laže, navodi da je 
prikladniji izraz da nije govorila istinu. Nadalje, navodi da na kraju njenog mandata i dalje nema 
dječjeg vrtića, knjižnice, tržnice, kulturnog centra niti parkirališta. Smatra da ne postoji adekvatna 
socijalna skrb te da je izražena nebriga za naselje Donja Poljana. Napominje da je Grad Varaždinske 
Toplice najgoriji po povlaćenju europskih sredstava, te da gradonačelnica nije opravdala svoju veliku 
plaču. Nadalje navodi da je povećana komunalna naknada, grobna naknada. Vijećnik moli 
gradonačelnicu da prestane blatiti njegovu obitelj i prijatelje te da prestane s vođenjem prljave 
kampanje. 
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Vijećnica Ljubica Nofta pozdravila je sve prisutne vijećnike na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća u 
ovom mandatu. Postavila je pitanje gradonačelnici, građane zanima kad će biti završen gradski trg i 
Duga ulica.  
Nadalje, vijećnica navodi da neće komentirati ničije komentare te da bi kroz stih „dopustite da se 
rastanemo kao ljudi“, htjela poručiti vijećnicima da bi bilo lijepo da ova zadnja sjednica protekne u 
miru. 
 
Gradonačelnica odgovara da će gadski trg biti završen do 13. svibnja 2021., a Duga ulica do 30. 
lipnja 2021., sa završetkom aglomeracije. 

Gradonačelnica je iskoristila priliku te se je zahvalila svim vijećnicima na njihovim dobrim prijedlozima 
kojima su unaprijedili Varaždinske Toplice. Također iznijela je podatak o ukupnim investicijama u 
Grad Varaždinske Toplice, koja iznosi 366 milijuna kuna. 
Završen je projekt izgradnje reciklažnog dvorišta, vrijedan 2,9 milijuna kuna, a sufinanciran je 
sredstvima EU te kroz program Ministarstva regionalnog razvoja, dok je 750 tisuća kuna osigurao 
Grad Varaždinske Toplice. U tijeku je provođenje projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih 
voda Aglomeracije Varaždinske Toplice“ koji obuhvaća područje grada Varaždinske Toplice te naselja 
Tuhovec, Lukačevec Toplički, Svibovec i Jalševec Svibovečki. Krajem lipnja taj projekt bi trebao 
završiti, navodi gradonačelnica. Gradonačelnica je ukratko navela sve projekte koji su provođeni, bilo 
da su započeti za vrijeme bivše vlasti, ili za vrijeme njenog mandata. Navela je iznose koji su uloženi 
u pojedino naselje. 
Nadalje navodi da su, zbog zatvaranja uzrokovanih epidemijom koronavirusa poduzete određene 
mjere, poput oslobađanja od plaćanja komunalne naknade za prvo tromjesečje te plaćanje naknade 
za uređenje voda u ime poduzetnika. Napominje da je Gradsko vijeće donijelo odluku o dodjeli 
bespovratnih potpora poduzetnicima. Korisnici potpore su ugostitelji kojima je obustavljen rad, a 
zadržali su u radnom odnosu sve radnike te im je pad prometa najmanje 50 posto u prosincu prošle i 
siječnju i veljači ove godine u odnosu na ista razdoblja u 2019. i 2020. godini. Dodijeljene su potpore 
u iznosu 9.000 kuna za poduzetnike koji imaju od 1 do 3 radnika te 15.000 kuna za one s 4 ili više 
radnika. Uvjete javnog poziva ispunilo je 13 ugostitelja, te su im isplaćena bespovratna potpora u 
ukupnom iznosu od 147 tisuća kuna, napominje gradonačelnica. Nadalje, gradonačelnica navodi da 
su provođena ulaganja u najmlađe, od jednokratnih pomoći za novorođene, sufinanciranja dječjih 
vrtića, osiguravanja produženog boravka u osnovnoj školi do stipendiranju studenata. Kao jedan od 
važnijih projekata navodi Izgradnju novog naselja. Navodi da je ta investicija od iznimnog značaja za 
sve sadašnje, ali i buduće stanovnike grada, posebice za mlade koji nastoje riješiti svoje stambeno 
pitanje. Kako bi se moglo nastaviti s pripremanjem dokumentacije, Ministarstvu prostornog uređenja, 
graditeljstva i državne imovine predan je zahtjev za darovanje nekretnine Varaždinskim Toplicama, a 
koja je u vlasništvu RH. Radi se o nekretnini površine 44.000 kvadrata kod izlaza iz Varaždinskih 
Toplica prema Ludbregu. Ispunjeni su svi uvjeti koji se traže od Grada, pripremljena je kvalitetna 
dokumentacija i postoje uvjete da nekretnina prijeđe u vlasništvo Grada, završila je gradonačelnica  
 
Vijećnik Željko Bedeković navodi da nije znao da je ovo predizborni skup. Navodi da je predsjednik 
vijeća dopustio gradonačelnici da govori o pustim milijunima. Smatra da se gradonačelnica hvali s 
projektima koji nisu njezini. 
 
Presjednik vijeća navodi da se slaže s vijećnicom Nofta koja je rekla da se trebaju rastati kao ljudi. 
Smatra da je gradonačelnica imala dobar položaj te da su sve odluke prolazile bez problema. 
Nadalje, predsjednik smatra da se gradonačelnica nema pravo hvaliti s projektima kao što je 
izgradnja nogostupa u Ulici kralja Tomislava te cesta u Vrtlinovcu, jer je to zasluga predsjednika 
gradskog vijeća, a ne njezina. Napominje da se iz medija može čuti kako druge općine i gradovi 
ostvaruju sredstava za provođenje svojih projekata, samo Grad Varaždinske Toplice nije uspio 
ostvariti sredstva, primjerice uređenje gradskog trga, financira se iz gradskog proračuna. Smatra da 
jse šteta da nisu našli zajednički jezik. Stava je da iznos investicija od 366 milijuna kuna, koji 
gradonačelnica spominje, nije realan iz razloga jer investicije Varkoma, HEP-a, Hrvatskih cesta i dr., 
nisu zasluge Grada. 
Predsjednik se je zahvalio vijećnicima  za njihov doprinos Gradu te je napomenuo da je bilo „koma“ 
obnašati funkciju predsjednika ovakvog Gradskog vijeća. 
 
Vijećnik Željko Bedeković moli da mu gradonačelnica nabroji projekte koje je ona napisala, prijavila i 
realizirala, smatra da ih nema. 
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Vijećnik Draženko Pokos navodi da se po medijima umanjuje važnost Grada te da se govori da most 
Tuhovec neće biti izgrađen, kao niti nogostup D24. 
 
Gradonačelnica odgovara da su za nogostup D24 Hrvatske ceste provele javno izlaganje te da će 
most Tuhovec biti izgrađen u sklopu nove dionice na D24. 
 
Sjednici Gradskog vijeća u 16:35 sati pridružio se je vijećnik Mladen Huzjak te je nakon prozivke 
konstatirano da sjednici prisutno 12 vijećnika. 
 
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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. 
godinu, 

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020., 
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2020., 
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa građenja komunalne 

infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2020., 
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 01.07.-

31.12.2020. godine, 
6. Prijedlog Odluke o odricanju od potraživanja u svrhu realizacije darovanja nekretnine u 

vlasništvu Republike Hrvatske, 
7. Prijedlog Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih 

obitelji na području Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu, 
8. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada 

Varaždinskih Toplica, 
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog 
komunalnog otpada na području Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu. 
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TOČKA 1. 
PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINSKIH 

TOPLICA ZA 2020. GODINU 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Godišnjeg 
izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždinskih 
Toplica za 2020. godinu, 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.  
 
Članica Komisije za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, gospođa 
Ljubica Nofta, podnijela je izvješće Komisije. 
 
Komisija za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, predlaže Gradskom 
vijeću da prijedlog Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 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 
Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu. 
 
Za ovu točku 7 vijećnika glasalo je „za“, dok je 5 vijećnika glasalo „protiv“. 
  
Obzirom da se prema članku 46. Poslovnika Gradskog vijeća, proračun i godišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna donose većinom glasova svih vijećnika, a nastavno na predsjednikovo potvrđivanje, 
odnosno konstataciju da je Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždinskih 
Toplica za 2020. godinu, usvojen, zatražena je stanka kako bi se izvršio uvid u Poslovnik Gradskog 
vijeća. 
 
Određena je stanka u trajanju od 10 minuta. 
 
Nakon stanke, predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da: 
 
Gradsko vijeće sa 7 glasova „za“ i 5 „protiv“, nije prihvatilo Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju 
proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu. 
 
 
 
 

TOČKA 2. 
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA PRORAČUNA  

GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA 2020. 
 

 
Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o 
raspodjeli rezultata proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata proračuna Grada Varaždinskih 
Toplica za 2020., 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.  
 
Članica Komisije za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, gospođa 
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Ljubica Nofta, podnijela je izvješće Komisije. 
 
Komisija za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, predlaže Gradskom 
vijeću da Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. 
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 raspodjeli rezultata proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. 
 
Gradsko vijeće sa 7 glasova „za“ i 5 „protiv“ prihvatilo Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata 
proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. 
 
 
 
Tekst Odluke glasi:  
 
 

O D L U K U 

o raspodjeli rezultatata Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2020. godinu 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se rezultat poslovanja, raspodjela rezultata poslovanja Grada Varaždinske 

Toplice sa stanjem na dan 31.12.2020. godine, te način rasporeda viška prihoda utvrđenog Godišnjim 

izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu.  

  

Članak 2. 

 

 Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna grada Varaždinske Toplice utvrđen je višak 

prihoda Grada i proračunskih korisnika za prijenos u iduće razdoblje u iznosu 4.016.141,72 kn, a 

sastoji se od: 

Viška prihoda Grada Varaždinskih Toplice                               3.972.808,64 kn 

Viška prihoda Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Varaždinske Toplice       39.934,60 kn 

Viška prihoda Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice                   3.398,48 kn. 

      

Članak 3. 

 

 Stanje na osnovnim računima podskupine 922  iskazano je  u poslovnim knjigama i 

financijskim izvještajima  Grada Varaždinske Toplice na dan 31.12.2020., a njegova struktura je 

sljedeća:  

            Stanje 31.12.2020. 

92211  Višak prihoda poslovanja                                             4.131.906,73 

92222  Manjak prihoda od nef.imovine                                             159.098,09              

            UKUPNO VIŠAK                                                                3.972.808,64  

 

Članak 4. 

 

 Višak prihoda poslovanja u iznosu 4.131.906,73 kn sa računa 92211 raspoređuje se za 

pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222. 

           Preostali višak prihoda poslovanja iznosi 3.972.808,64 kn. 
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Članak 5. 

 

           Višak prihoda na računu 92211 u iznosu 3.090.000,00 kn raspoređen je i planiran u Proračunu 

za 2021. godinu, a  razlika viška prihoda u iznosu 882.808,64 rasporediti će se i planirati Izmjenama i 

dopunama Proračuna za 2021. godinu.   

       

Članak 6. 

 

Raspodjelu rezultata za 2020. godinu po strukturama i raspored viška prihoda za iduće 

razdoblje proračunski korisnici Dječji vrtić „Tratinčica“ Varaždinske Toplice i Zavičajni muzej 

Varaždinske Toplice utvrdit ć  odlukama svojih upravnih tijela, te o tome izvijestiti Grad Varaždinske 

Toplice.  

Članak 7. 

 

 Ova će Odluka biti objavljena u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a stupit će na 

snagu osmog dana od dana objave.  

 

       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

 

               Franjo Prstec 

 
 
 

TOČKA 3. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU  
GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA 2020. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Zaključka o 
prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 
Varaždinskih Toplica za 2020. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa 
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2020., na 
razmatranje i donošenje, a za izvjestiteljicu navedene točke odredila je Renatu Prstec, koju je 
predsjednik zamolio za kratko izvješće. 
 
Renata Prstec podnijela je kratko izvješće. 
 
Članica Komisije za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, gospođa 
Ljubica Nofta, podnijela je izvješće Komisije. 
 
Komisija za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, predlaže Gradskom 
vijeću da Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2020., 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 Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Varaždinskih Toplica za 2020. 
 
Gradsko vijeće sa 7 glasova „za“ i 5 „protiv“ prihvatilo je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 
2020. 
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Tekst akta glasi:  
 
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih 
Toplica za 2020., usvojeno je u cijelosti prema predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u 
ovom zapisniku, a dostupan je na pregled u spisu: 
KLASA: 363-01/21-01/19. 
 

 
        

TOČKA 4. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA 2020. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Zaključka o 
prihvaćanju izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada 
Varaždinskih Toplica za 2020. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa građenja 
komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2020., 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. 
 
Članica Komisije za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, gospođa 
Ljubica Nofta, podnijela je izvješće Komisije. 
 
Komisija za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, predlaže Gradskom 
vijeću da Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa građenja komunalne 
infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2020., prihvati u predloženom tekstu. 
 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednik otvara raspravu. 
 
U raspravi je sudjelovao vijećnik Željko Bedeković. 
 
Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednik je istu zaključio i dao na glasovanje Prijedlog 
Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture na području 
Grada Varaždinskih Toplica za 2020. 
 
Gradsko vijeće sa 7 glasova „za“ i 5 „protiv“ prihvatilo je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o 
izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 
2020. 
 
 
Tekst akta glasi: 
 
Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih 
Toplica za 2020., usvojeno je u cijelosti prema predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u 
ovom zapisniku, a dostupan je na pregled u spisu: 
KLASA: 363-01/21-01/18. 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

TOČKA 5. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU GRADONAČELNICE ZA 

RAZDOBLJE OD 01.07.-31.12.2020. GODINE 
 
Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Zaključka o 
prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 01.07.-31.12.2020. godine. 
 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice za 
razdoblje od 01.07.-31.12.2020. godine, na razmatranje i donošenje, te je ujedno i izvjestiteljica točke.  
 
Gradonačelnica je podnijela kratko izvješće. 
 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednik otvara raspravu. 
 
U raspravi su sudjelovali: predsjednik Gradskog vijeća i vijećnik Željko Bedeković. 
 
Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednik je istu zaključio i dao na glasovanje Prijedlog 
Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 01.07.-31.12.2020. godine.  
 
Gradsko vijeće sa 7 glasova „za“ i 5 „protiv“ prihvatilo je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
radu gradonačelnice za razdoblje od 01.07.-31.12.2020. godine. 
 
 
Tekst akta glasi:  
 
Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 01.07.-31.12.2020. godine, usvojeno je u cijelosti 
prema predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u ovom zapisniku, a dostupan je na pregled 
u spisu: 
KLASA: 022-01/21-01/1. 
 
 

TOČKA 6. 
PRIJEDLOG ODLUKE O ODRICANJU OD POTRAŽIVANJA U SVRHU REALIZACIJE 

DAROVANJA NEKRETNINE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici primili uz poziv za sjednicu Prijedlog Odluke o 
odricanju od potraživanja u svrhu realizacije darovanja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o odricanju od potraživanja u svrhu realizacije 
darovanja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske, 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 odricanju od potraživanja u svrhu realizacije 
darovanja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske, prihvati u predloženom tekstu. 
 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednik otvara raspravu. 
 
U raspravi je sudjelovao vijećnik Željko Bedeković. 
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Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednik je istu zaključio i dao na glasovanje Prijedlog 
Odluke o odricanju od potraživanja u svrhu realizacije darovanja nekretnine u vlasništvu Republike 
Hrvatske. 
 
Gradsko vijeće sa 12 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o odricanju od potraživanja u svrhu 
realizacije darovanja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske. 
 
 
Tekst akta glasi:  
 
 

O D L U K A 

o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj  

u svrhu realizacije darovanja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske 

 

Članak 1.  

 

 Grad Varaždinske Toplice zatražio je od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i 

državne imovine darovanje nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u Varaždinskim Toplicama 

k.č.br. 4350, upisana u z.k.ul. 1152 k.o. Varaždinske Toplice  ukupne površine 44.056 m², koja je 

prostornim planom uređenja Grada Varaždinske Toplice, predviđena kao građevinsko područje 

naselja Varaždinske Toplice kao zona mješovite, pretežno stambene namjene. 

Članak 2. 

 

U svrhu darovanja nekretnine iz članka 1. ove Odluke a sukladno odredbi članka 3. stavak 3. 

alineja 6. Uredbe o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 

95/2018) Grad Varaždinske Toplice odriče se svih potraživanja prema Republici Hrvatskoj.    

Članak 3. 

 

 Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica da potpiše Izjavu o odricanju od svih 

potraživanja prema Republici Hrvatskoj koja će proizvesti pravni učinak pod uvjetom realizacije 

Ugovora o darovanju nekretnine iz članak 1. ove Odluke  

 

Članak 4.  

  

Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 

Varaždinske županije“. 

 

 

       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

 

       Franjo Prstec  

TOČKA 7. 
PRIJEDLOG PROGRAMA DEMOGRAFSKIH MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA 

STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU  
GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA 2021. GODINU 

 
 
Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici primili uz poziv za sjednicu Prijedlog Programa 
demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada 
Varaždinskih Toplica za 2021. godinu. 
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Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja 
stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu, 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 Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja 
stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu, u 
predloženom tekstu. 
 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednik otvara raspravu. 
 
U raspravi su sudjelovali: vijećnik Marko Plišo, vijećnik Dragutin Šarec, Gradonačelnica i vijećnik 
Draženko Pokos. 
 
Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednik je istu zaključio i dao na glasovanje Prijedlog 
Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području 
Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu. 
 
Gradsko vijeće sa 12 glasova „za“ prihvatilo Prijedlog Programa demografskih mjera za poticanje 
rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Varaždinskih Toplica za 2021. 
godinu. 
 
Tekst akta glasi: 
 
 

PROGRAM DEMOGRAFSKIH MJERA  

ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI  

NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA 2021. GODINU 

 

1. CILJEVI PROGRAMA 

Ovim Programom se želi potaknuti rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području grada 

Varaždinskih  Toplica te potaknuti doseljavanje mladih obitelji radi demografske obnove i povećanja 

broja stanovništva na području grada Varaždinskih Toplica. 

Ciljevi su:  

➢ Smanjenje trenda iseljavanja stanovništva s područja Grada, posebno mladih 

➢ Poticanje doseljavanja stanovništva, posebno mladih 

➢ Izgradnja i uređenje novog stambenog naselja 

➢ Poticanje demografske obnove Grada 

 

2. MJERE  

Mjera 1. Prodaja zemljišta za izgradnju obiteljske kuće na području Grada Varaždinskih Toplica za 

stanovnike sa područja Grada Varaždinskih Toplica 

Mjera 2. Prodaja zemljišta za izgradnju obiteljske kuće na području Grada Varaždinskih Toplica za 

stanovnike izvan područja Grada Varaždinskih Toplica 

 

3. KORISNICI PROGRAMA 
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Prihvatljivi korisnici ovog Programa su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske s prebivalištem 

na području Grada Varaždinskih Toplica, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva koje su 

stalno nastanjeni na području Grada Varaždinskih Toplica te fizičke osobe koje imaju namjeru trajnog 

nastanjenja na području Grada Varaždinskih Toplica, s ciljem rješavanja svojeg stambenog pitanja, 

odnosno da izgrade stambeni objekt na području Grada Varaždinskih Toplica. 

Prihvatljivi korisnici su fizičke osobe koji u trenutku podnošenja zahtjeva nisu stariji od 45 godina te 

koji žive u bračnoj / izvanbračnoj zajednici, formalnom / neformalnom životnom partnerstvu, 

jednoroditeljske obitelji koju čine dijete odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj te samci 

pod uvjetom da nemaju drugu useljivu nekretninu (kuću/stan) u svom vlasništvu. 

 

4. UVJETI PRODAJE ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU OBITELJSKE KUĆE PO MJERAMA 

Mjera 1. Prodaja zemljišta za izgradnju obiteljske kuće na području Grada Varaždinskih 

Toplica za stanovnike sa područja Grada Varaždinskih Toplica 

 

Prihvatljivi korisnici mogu se prijaviti na mjeru ako imaju prebivalište na području Grada Varaždinskih 

Toplica duže od pet (5) godina.  

Prihvatljivi korisnici imaju pravo kupnje zemljišta po povlaštenoj cijeni u iznosu do 30 % procijenjene 

vrijednosti nekretnine. Korisnici su dužni u roku od tri (3) godine od sklapanja Ugovora o kupnji 

zemljišta izgraditi kuću i prijaviti prebivalište na adresi novonastale obiteljske kuće te su dužni zadržati 

prebivalište na toj adresi idućih 15 godina.  

Korisnik mjere dužan je, po učinjenom, dostaviti tražene potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i 

članove svog kućanstva u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica. 

Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta mogu imati djeca korisnika ukoliko se u međuvremenu 

osamostale ili osnuju svoje obitelji. 

Nekretnine u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica prodaju se putem Javnog poziva na temelju 

procjembenog elaborata kojim se utvrđuje tržišna vrijednost nekretnine.  

ZABRANA PRODAJE, ZAKUPA I NAJMA 

Nekretnine koje su kupljene putem Javnog natječaja iz Programa demografskih mjera za poticanje 
rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji zabranjeno je prodati trećim osobama, davati u zakup ili 
najam. 

Ako se utvrdi da je nekretnina prodana,  dana u zakup ili najam ili ako vlasnik kupljene nekretnine 
prije isteka od 15 godina,  sklopi pravni posao sa trećom osobom kojim se utječe na korištenje 
nekretnine, Ugovor  o kupnji nekretnine raskida se po sili zakona, te je korisnik dužan nadoknaditi svu 
štetu koja je prouzročena nezakonitim postupanjem.  

Grad Varaždinske Toplice zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi i prije 

odobravanja mjere, a i nakon potpisivanja Ugovora. 

Korisnik mjere dužan je prilikom potpisivanja Ugovora dostaviti instrument osiguranja u obliku 

ovjerene zadužnice na iznos koji pokriva iznos Ugovora, u korist Grada Varaždinske Toplice. 

Mjera 2. Prodaja zemljišta za izgradnju obiteljske kuće na području Grada Varaždinskih 

Toplica za stanovnike izvan područja Grada Varaždinskih Toplica 

 

Prihvatljivi korisnici su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske i strani državljani te osobe bez 

državljanstva koje imaju namjeru trajnog nastanjenja na području Grada Varaždinskih Toplica, s 
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ciljem rješavanja svojeg stambenog pitanja, odnosno da izgrade stambeni objekt na području Grada 

Varaždinskih Toplica. 

Korisnici su dužni u roku od tri (3) godine od sklapanja Ugovora o kupnji zemljišta izgraditi kuću i 

prijaviti prebivalište na adresi novonastale obiteljske kuće te su dužni zadržati prebivalište na toj 

adresi idućih 15 godina.  

Korisnik mjere dužan je, po učinjenom, dostaviti tražene potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i 

članove svog kućanstva u Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica. 

Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta mogu imati djeca korisnika ukoliko se u međuvremenu 

osamostale ili osnuju svoje obitelji. 

Nekretnine u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica prodaju se putem Javnog poziva na temelju 

procjembenog elaborata kojim se utvrđuje tržišna vrijednost nekretnine.  

ZABRANA PRODAJE, ZAKUPA I NAJMA 

Nekretnine koje su kupljene putem Javnog natječaja iz Programa demografskih mjera za poticanje 
rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji zabranjeno je prodati trećim osobama, davati u zakup ili 
najam. 

Ako se utvrdi da je nekretnina prodana,  dana u zakup ili najam ili ako vlasnik kupljene nekretnine 
prije isteka od 10 godina,  sklopi pravni posao sa trećom osobom kojim se utječe na korištenje 
nekretnine, Ugovor  o kupnji nekretnine raskida se po sili zakona, te je korisnik dužan nadoknaditi svu 
štetu koja je prouzročena nezakonitim postupanjem.  

Grad Varaždinske Toplice zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi i prije 

odobravanja mjere, a i nakon potpisivanja Ugovora. 

Korisnik mjere dužan je prilikom potpisivanja Ugovora dostaviti instrument osiguranja u obliku 

ovjerene zadužnice na iznos koji pokriva iznos Ugovora, u korist Grada Varaždinske Toplice. 

 

5. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA 

Za provedbu Mjera 1. i .2 ovog programa Gradonačelnik Grada Varaždinskih Toplica će objaviti Javni 

poziv  mladim obiteljima za dostavu zahtjeva.  

Javni poziv mora sadržavati popis potrebne dokumentacije, uvjete, rokove i način podnošenja 

zahtjeva. 

Javni poziv se objavljuje na internet stranicama www. http://www.varazdinske-toplice.hr i na oglasnoj 

ploči Grada Varaždinskih Toplica. 

Postupak pregleda zahtjeva provodi tročlano Povjerenstvo imenovano od strane gradonačelnika 

Grada Varaždinskih Toplica koje, nakon provedenog postupka pregleda i ocjene zahtjeva, predlaže 

gradonačelniku donošenje Odluke o odabiru kandidata za kupnju nekretnina u programu rješavanja 

stambenog pitanja mladih obitelji.  

Ugovor o prodaji nekretnina sklapa gradonačelnik Grada Varaždinskih Toplica sa Korisnikom ovog 

Programa odnosno sa podnositeljem zahtjeva. 

Pravo na kupnju ne može ostvariti fizička osoba za koju Povjerenstvo u postupku obrade zahtjeva 

utvrdi da Gradu Varaždinske Toplice duguje dospjelu obvezu na ime javnih i/ili nejavnih davanja. 

 

http://www.varazdinske-toplice.hr/


14 

 

6. ZAVRŠNE ODREDBE 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'' br. 25/13, 85/15) Grad 

Varaždinske Toplice, kao tijelo javne vlasti, obvezno je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup 

informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama. Slijedom navedenog, 

smatrat će se da je osoba podnošenjem zahtjeva 

Ovaj Program objavit će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije, a stupa na snagu osmog 

dana od dana objave. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

                 Franjo Prstec 

 
TOČKA 8. 

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA 
PODRUČJU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA 

 
 
Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici primili uz poziv za sjednicu Prijedlog Odluke o 
raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždinskih Toplica. 
  
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora 
na području Grada Varaždinskih Toplica, na razmatranje i donošenje a za izvjestiteljicu je odredila 
Tamaru Križanić, stručnu suradnicu za upravno-pravne i komunalne poslove.  
 
Tamara Križanić 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 izbora za članove vijeća mjesnih 
odbora na području Grada Varaždinskih Toplica, prihvati u predloženom tekstu. 
 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednik otvara raspravu. 
 
U raspravi su sudjelovali: vijećnik Željko Bedeković, vijećnica Ljubica Nofta, vijećnik Marko Plišo, 
vijećnik Danijel Remenar i vijećnik Draženko Pokos. 
 
Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednik je istu zaključio i dao na glasovanje Prijedlog 
Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždinskih 
Toplica. 
 
Gradsko vijeće je sa 12 glasova „za“, prihvatilo Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove 
vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždinskih Toplica. 
 
 
 
 
Tekst odluke glasi: 

O D L U K U 

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 

Grada Varaždinskih Toplica 

Članak 1. 
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 Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždinskih Toplica 

i to za: 

- Mjesni odbor Črnile za područje naselja Črnile, 

- Mjesni odbor Čurilovec za područje naselja Čurilovec, 

- Mjesni odbor Donja Poljana za područje naselja Donja Poljana, 

- Mjesni odbor Drenovec za područje naselja Drenovec, 

- Mjesni odbor Gornja Poljana - Rukljevina za područje naselja Gornja 

Poljana i Rukljevina, 

- Mjesni odbor Grešćevina – Retkovec Svibovečki  za područje naselja 

Grešćevina i Retkovec Svibovečki, 

- Mjesni odbor Hrastovec Toplički – Boričevec Toplički za područje naselja 

Hrastovec Toplički i Boričevec Toplički, 

- Mjesni odbor Jalševec Svibovečki za područje naselja Jalševec 

Svibovečki, 

- Mjesni odbor Leskovec Toplički za područje naselja Leskovec Toplički, 

- Mjesni odbor Lovrentovec za područje naselja Lovrentovec, 

- Mjesni odbor Martinkovec za područje naselja Martinkovec, 

- Mjesni odbor Petkovec Toplički za područje naselja Petkovec Toplički, 

- Mjesni odbor Pišćanovec za područje naselja Pišćanovec, 

- Mjesni odbor Svibovec za područje naselja Svibovec, 

- Mjesni odbor Škarnik za područje naselja Škarnik, 

- Mjesni odbor Tuhovec - Lukačevec Toplički – za područje naselja 

Tuhovec i Lukačevec Toplički 

- Mjesni odbor Varaždinske Toplice za područje naselja Varaždinske 

Toplice i Jarki Horvatićevi 

- Mjesni odbor Vrtlinovec za područje naselja Vrtlinovec. 

 

Članak 2. 

 Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 16. svibnja 2021. godine. 

 

Članak 3. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat svih članova postojećih vijeća mjesnih 

odbora. 

Članak 4. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a stupa na snagu 15. 

travnja 2021. godine. 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

 Franjo Prstec 
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TOČKA 9. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU DAVATELJA JAVNE USLUGE 
PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA, BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG 

OTPADA I RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINSKIH 
TOPLICA ZA 2020. GODINU 

 
Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici primili uz poziv za sjednicu Prijedlog Zaključka o 
prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, 
biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada na području Grada 
Varaždinskih Toplica za 2020. godinu. 
  
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog 
komunalnog otpada na području Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, na razmatranje i 
donošenje, a za izvjestiteljicu je odredila v.d. pročelnicu Renatu Prstec.  
 
Renata Prstec 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 Izvješća o radu davatelja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog 
komunalnog otpada 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 Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada na području Grada 
Varaždinskih Toplica za 2020. godinu. 
 
Gradsko vijeće je sa 12 glasova „za“, prihvatilo Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu 
davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog 
otpada i reciklabilnog komunalnog otpada na području Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu. 
 
 
 
 
Tekst akta glasi: 
 
 

Z A K LJ U Č A K 

I. 

Usvaja se Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, 

biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada na području Grada 

Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, za razdoblje od 01.01.2020. – 31.12.2020. godine, tvrtke 

Čistoća d.o.o. Varaždin, sa sjedištem u ulici Ognjena Price 13, 42000 Varaždin, OIB: 02371889218. 

II. 

Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2020. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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III. 

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“. 

             PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
 
                           Franjo Prstec 
 
Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog 
komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada na području Grada Varaždinskih Toplica za 
2020. godinu, usvojeno je u cijelosti prema predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u ovom 
zapisniku, a dostupan je na pregled u spisu: 
KLASA: 363-01/21-01/13. 
 

       
 
Kako su iscrpljene sve točke dnevnog reda današnje sjednice, predsjednik Gradskog vijeća 
zaključuje sjednicu u 18:00 sati. 
 
Dovršeno! 
 
 ZAPISNIČAR PREDSJEDNIK 
  GRADSKOG VIJEĆA 
 Martina Loborec 
  Franjo Prstec 


