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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: 021-05/21-01/14 
URBROJ: 2186/026-01-21-13 
Varaždinske Toplice, 3. studenoga 2021. 
 

 
Z A P I S N I K 

od 3. studenoga 2021. 
 

sa 4. sjednice Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica održane 3. studenoga 2021. godine. Sjednica je 
sazvana pisanim putem pozivom KLASA: 021-05/21-01/14, URBROJ: 2186/026-01-21-1 od 26. 
listopada 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 10 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, Željko Bedeković, Kristijan Remenar i Nedeljko Mihalić. 
 
Sjednici nisu prisustvovali vijećnici Marko Plišo, Silvio Hajduk i Srećko Detelj. 
 
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 3. 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. rujna 2021. godine prihvatilo 
jednoglasno. 
 
Pisane odgovore na vijećnička pitanja tražili su vijećnici Silvio Hajduk, Srećko Detelj i Željko 
Bedeković. Vijećnici Silvio Hajduk i Srećko Detelj nisu bili prisutni sjednici, a na pitanje predsjednice 
da li je zadovoljan sa zaprimljenim odgovorom na vijećničko pitanje koje je postavio na 3. sjednici 
Gradskog vijeća, vijećnik Željko Bedeković odgovorio je da je zadovoljan zaprimljenim odgovorom. 
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Pitanja vijećnika, odnosno aktualni sat. 
 
Vijećnica Manuela Pantaler Županić postavila je pitanje gradonačelnici, zanima ju koji se projekti 
pripremaju za prijavu u sklopu ITU mehanizma. 
 
Gradonačelnica odgovora da je danas potpisan sporazum 14 gradova i općina Varaždinske županije 
članica ITU mehanizma. Nadalje, gradonačelnica navodi da se pripremaju odluke i strategija samog 
provođenja projekta, čiji je krajnji cilj razvoj gospodarstva i poboljšanje kvalitete života građana 
Varaždinske županije. Vezano za pitanje vijećnice gradonačelnica odgovora da, Grad Varaždinske 
Toplice između ostalih, planira prijaviti projekt „Lapidarija“. 
 
Vijećnik Dragutin Šarec navodi da je potrebno riješiti Zagrebačku ulicu koja je već neko vrijeme 
prekopana radi izvođenja radova, jer vozači zaobilaze rupu na cesti, 
 što je prilično opasno. Također ga zanima ga kad se može očekivati završetak radova u Selnici i 
Cvjetnoj ulici. 
 
Gradonačelnica odgovara da su u tijeku radovi izmicanja dalekovoda, napominje da se radi o vrlo 
važnom projektu za Varaždinske Toplice, te da se svi moraju strpiti. Po završetku tih radova uredit će 
se spomenute ulice. 
 
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. 
 
Potom je upitala vijećnike da li imaju prijedloge za dopunu ili izmjenu Dnevnog reda.  
 
Pošto nije bilo prijedloga predsjednica je dala na glasovanje predloženi Dnevni red. 

 
Gradsko vijeće je sa 10 glasova „za“ prihvatilo Dnevni red. 
 
Predsjednica je konstatirala da je za današnju sjednicu većinom glasova prihvaćen sljedeći: 
 
 

D  N  E  V  N  I      R  E  D 
 

1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, 
2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica u 2021. godini, 
3. Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna 

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

članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Varaždinskih 
Toplica za razdoblje 16.06.-31.12.2021., 

5. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade,  
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja gradonačelnice o zaključcima stručne analize 

zaprimljenih inicijativa za izmjenu i dopunu prostornog plana uređenja Grada Varaždinskih 
Toplica za 2020./2021. godinu. 

 
 
 

TOČKA 1. 
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU DAROVANJA NEKRETNINA  

U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 
 
Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o 
prihvaćanju darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. 
  
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina u vlasništvu 
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Republike Hrvatske, na razmatranje i donošenje, a za izvjestiteljicu navedene točke odredila je 
Renatu Prstec koju je predsjednica zamolila za kratko izvješće. 
 
V.d pročelnica, Renata Prstec, podnijela je kratko izvješće.  
 
Predsjednica Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada 
Varaždinskih Toplica, gospođa Marinela 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 prihvaćanju darovanja nekretnina u vlasništvu 
Republike Hrvatske, 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 prihvaćanju darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. 
 
Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina u 
vlasništvu Republike Hrvatske. 
 
Tekst akta glasi: 

O D L U K A  

o prihvaćanju darovanja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske  

Članak 1. 

Republika Hrvatska, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, 

donijelo je Odluku o darovanju nekretnine Gradu Varaždinske Toplice, KLASA: 940-01/20-03/5792, 

URBROJ: 531-09-02-03/01-21-17 od 2. rujna 2021. godine, označenu kao čk.br. 4350, zk. ul. broj 

1152 k.o. Varaždinske Toplice, ukupne površine 44.056 m2, a sve u svrhu provođenja programa 

demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada 

Varaždinske Toplice. 

Članak 2. 

Ovom Odlukom Grad Varaždinske Toplice prima na dar od darovatelja Republike Hrvatske, 
Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, nekretninu označenu kao čk.br. 

4350, k.o. Varaždinske Toplice, čija je procijenjena vrijednost 2.660.000,00 kuna.  

Članak 3. 

Ovlašćuje se Gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica da pristupi potpisivanju Ugovora o 
darovanju predmetne nekretnine iz članka 1. ove Odluke, kojim će se regulirati međusobna prava i 
obveze u skladu s mjerodavnim odredbama kojima se uređuju obvezni odnosi i stvarnopravno 
stjecanje nekretnine, te na poduzimanje svih radnji potrebnih za privođenje predmetne nekretnine 
njenoj svrsi, a u cilju provođenja programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog 

pitanja mladih obitelji na području Grada Varaždinskih Toplica. 

Članak 4. 

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

Varaždinske županije“.  

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

          Ljubica Nofta dipl. oec. 
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TOČKA 2. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA  

GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA U 2021. GODINI 
 
Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o 
dodjeli javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica u 2021. godini. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica u 
2021. godini, na razmatranje i donošenje, te je odredila v.d pročelnicu Renatu Prstec za izvjestiteljicu 
navedene točke. 
 
V.d. pročelnica je podnijela kratko izvješće.  
 
Predsjednica Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada 
Varaždinskih Toplica, gospođa Marinela 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 dodjeli javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica 
u 2021. godini, prihvati u predloženom tekstu. 
 
O ovome prijedlogu predsjednica otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje Prijedlog 
Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica u 2021. godini. 
 
Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada 
Varaždinskih Toplica u 2021. godini. 
 
Tekst akta glasi: 
 

O D L U K A 

o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica u 2021. godini 

 

1. OPĆA ODREDBA 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom dodjeljuju se javna priznanja Grada u 2021. godini fizičkim i pravnim osobama 

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

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

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

 

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

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

 

 Javna priznanja predstavljaju iskaz posebne počasti Grada.  

 

I. POVELJA POČASNOG GRAĐANINA GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA 

 

Članak 2.  

 

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

svojim postupanjem i javnim djelovanjem posebno doprinijela promicanju vrijednosti demokratskog 

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

lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj te s gradovima i općinama u 
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stranim državama, međunarodnim organizacijama i udruženjima.  

 

 Proglašenje počasnim građaninom iskazuje se posebnom Poveljom Grada Varaždinskih 

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

stiliziranim slovima na podlozi s istaknutim grbom Grada.  

 

 Počasnim građaninom Grada Varaždinskih Toplica proglašava se:  

 

- Darko Horvat, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, prema 

prijedlogu Željka Dvekara, Hrastovec Toplički 8a, 42223 Varaždinske Toplice,  

 

Darko Horvat je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine koji svoju 

dužnost u ministarstvu obnaša od 2018. godine. Rođen je u Čakovcu, oženjen je i otac 

dvoje djece. 1996. godine diplomirao je na Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in 

informatiko na Univerzi v Mariboru, smjer energetska elektronika, a 2006. godine završio 

je poslijediplomski znanstveni studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta 

u Zagrebu.  

 

Ministar Darko Horvat je, na zamolbu Grada Varaždinskih Toplica, donio u svibnju 2021. 

godine Odluku o darovanju zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu Varaždinske 

Toplice, ukupne površine 44.056 m2, čija je vrijednost 2.660.000, kuna. Predmetna 

Odluka od velikog je značaja za Grad Varaždinske Toplice zbog provođenja programa 

demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i 

sprječavanja raseljavanja s područja Grada. 

  

Ministar Darko Horvat proglašava se počasnim građaninom Grada Varaždinskih Toplica 

zbog iznimnog doprinosa kojime je trajno zadužio Grad Varaždinske Toplice.  

 

II. NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO 

 

Članak 3. 

 

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

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

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

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

rada i javnog sektora.  

 

 Nagrada Grada Varaždinskih Toplica za životno djelo iskazuje se posebnim priznanjem 

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

podlozi s istaknutim grbom Grada.  

 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se:  

 

- Bernardi Cecelja prema prijedlogu Željka Dvekara iz Hrastovca Topličkog 8a, 42223 
Varaždinske Toplice. 
  
Bernarda Cecelja rođena je u Varaždinskim Toplicama, gdje i danas živi. Dugo godina 
radila je u Švicarskoj u turističkoj djelatnosti, gdje je naučila njemački, francuski i talijanski 
jezik te stekla iskustvo u organizacijskim poslovima, što joj je uvelike pomoglo u razvoju 
poduzetništva. Na povratku u Hrvatsku, zaposlila se u Tvornici Opruga u Varaždinskim 
Toplicama, na poslovima uvoza i izvoza, a od 1990. do 1998. godine kao predstavnica 
inzemnih tvrtki Burhenne AG – Njemačka i Spintex AG – Švicarska.  
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Nakon iskustva stečenog na tržištu krevetnih sustava u Europi, 1998. godine osniva tvrtku 
Bernarda i pokreće vlastitu proizvodnju visokokvalitetnih krevetnih sustava. U suradnji sa 
specijaliziranim institucijama stvara vrhunske proizvode koji su iznimno traženi na 
domaćem i inozemnom tržištu. 

2020. godine na kongresu poduzetnica Hrvatske i regije dodijeljena joj je nagrada 
za Najpoduzetnicu 2020. godine. Osim navedenog, važno je napomenuti i poduzetničke 
aktivnosti na području kontinentalnog turizma, koje podrazumijevaju otvaranje restorana i 
luksuznog hotela u Varaždinskim Toplicama. Ishođenjem koncesije za termalnu vodu, 
poduzetnica Bernarda Cecelja potvrdila je svoju odlučnost i ustrajnost u radu, te joj je time 
otvorena mogućnost izgradnje hotela s četiri zvjezdice. 

Bernardi Cecelja dodjeljuje se nagrada za životno djelo za njezino zalaganje, trud i 
vrijedan rad u korist lokalne zajednice i stanovnika Varaždinskih Toplica, čime je 
unaprijedila ugled Varaždinskih Toplica u zemlji i svijetu. 

 

 

III. NAGRADA ZA IZNIMNA DOSTIGNUĆA U PROTEKLOM JEDNOGODIŠNJEM 

RAZDOBLJU 

 

Članak 4. 

 

Nagrada Grada Varaždinskih Toplica za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem 

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

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

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

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

 

Nagrada Grada Varaždinskih Toplica za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem 

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

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

  

Nagrada za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju dodjeljuje se: 

 

 

- Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Varaždinske Toplice za uspjehe ženske „A“ 

ekipe, prema prijedlogu Marinele Belavić,  

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Varaždinske Toplice ima i svoju žensku „A“ ekipu čije 

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

ostvarujući zapažene rezultate promovirajući Grad Varaždinske Toplice. 

 

Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Varaždinske Toplice za uspjehe ženske „A“ ekipe, 

dodjeljuje se nagrada za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju za 

osvojeno 3. mjesto na 8. državnom natjecanju vatrogasaca. 

 

- Lani Kalničanec, prema prijedlogu Saše Josipa Mileca, predsjednika Karate kluba AIK, 

zbog iznimnih rezultata na brojnim tuzemnim i međunarodnim sportskim natjecanjima na 

kojima je osvajala prva mjesta, te na taj način dostojno predstavljala klub i Grad.  

 

NAGRADA ZA DOPRINOS UGLEDU I PROMOCIJI GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA U 

ZEMLJI I SVIJETU 

Članak 5. 

 

 Nagrada za doprinos ugledu i promociji Grada Varaždinskih Toplica u zemlji i svijetu dodjeljuje 
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se fizičkoj i pravnoj osobi za djelovanje u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, sporta, 

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

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

unaprjeđuje promocija Grada u zemlji i u svijetu.  

 

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

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

te pisanim stiliziranim slovima na podlozi s istaknutim grbom Grada.  

 

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

 

- Jeleni Štefanić, prema prijedlogu Turističke zajednice Grada Varaždinske Toplice, Trg sv. 

Martina 16, 42223 Varaždinske Toplice. 

 

Jelena Štefanić jest operna pjevačica iz Varaždinskih Toplica koja svojim talentom kroz 

brojne nastupe promovira Varaždinske Toplice u Hrvatskoj i svijetu. Završila je glazbenu 

školu u Varaždinu, a u Beču upisuje Akademiju za glazbu i scensku umjetnost, gdje je 

magistrirala smjer opere. Česta gostovanja odvela su je na razne pozornice diljem svijeta, 

a već 2012. godine, Jelena je pozvana kao prva hrvatska pjevačica na prestižno 

natjecanje „Operalia” čuvenog Placida Dominga u Pekingu, Kina, čiji je i počasni član.  

Od 2016. godine Jelena Štefanić sudjeluje u posebnom konceptu muziciranja – Koncert u 

mraku, na kojem nastupa uz mezzosopranisticu Sofiju Cingulu, glumca Vojina Perića, 

pijanisticu Ivanu Godec Vinceković i gitaristu Darka Rušeca.  

 

Jelena Štefanić jedna je od naših najosebujnijih mladih sopranistica, te joj se dodjeljuje 

nagrada za izniman doprinos glazbenoj umjetnosti i promicanju ugleda i promociji Grada 

Varaždinskih Toplica u zemlji i svijetu. 

 

- Tvrtci Tonimir Transport International d.o.o. (TTI d.o.o.), prema prijedlogu Turističke 

zajednice Grada Varaždinske Toplice, Trg sv. Martina 16, 42223 Varaždinske Toplice 

 

Tvrtka TTI d.o.o. osnovana je 1990. godine. Tijekom godina rada postala je dio 

međunarodne mreže koja je vodeća u logistici odjeće i ostale konfekcije po čitavoj Europi. 

Tvrtka TTI d.o.o. zapošljava 61 djelatnika te posjeduje vozni park od 31 vozila. Primarna 

djelatnost tvrtke je prijevoz u cestovnom prometu roba svih vrsta, a posebno su 

specijalizirani za prijevoz viseće konfekcije i tekstilnih roba svih vrsta, te su na tom 

području postali lider na hrvatskom, ali i širem tržištu u regiji. 

 

Tvrtki TTI d.o.o. dodjeljuje se nagrada za doprinos ugledu i promociji Grada Varaždinskih 

Toplica u zemlji i svijetu, za kontinuirani razvoj prijevozničke djelatnosti  na 

međunarodnom i domaćem tržištu. 

 

IV. NAGRADA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA, SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA 

 

Članak 6.  

 

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

studentima dodjeljuje se: 

 

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

prijedlogu samih osnovnoškolskih ustanova, za postignute iznimne rezultate na natjecanjima 

iz pojedinih nastavnih predmeta i sportskih natjecanja, za nagrađene radove na području 

literarnog, scenskog, glazbenog, likovnog i drugog umjetničkog stvaralaštva, za osobite 

uspjehe u učenju i radu, uzorno i pohvalno ponašanje.  
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b) Najboljim učenicima polaznicima srednjih škola, za postignute iznimne rezultate na 

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

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

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

i radu, uzorno i pohvalno ponašanje.  

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

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

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

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

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

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

dekanovih i drugih nagrada.  

 

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

studentima iskazuje se posebnim priznanjem izrađenim u paprinatom obliku, odgovarajućom 

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

 

- Nagrada najboljoj učenici polaznici osnovne škole prema prijedlogu Osnovne škole Antuna 

i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice, Ulica grada Vukovara 1, Varaždinske Toplice 

dodjeljuje se:  

 

- Dariji Ratković 

 

Darija Ratković jest u školskoj godini 2020./2021. bila učenica 8. A razreda Osnovne škole 

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

Tijekom osnovnoškolskog obrazovanja, Darija je pohvaljena za odličan uspjeh (5,00) u 

svakom razredu i za uzorno vladanje, te je bila aktivna u raznim izvannastavnim i 

izvanškolskim aktivnostima. Sudjelovala je na Županijskom natjecanju iz engleskog jezika i 

bila je predložena za državnu nagradu u Lidranu za novinarski uradak. 

 

- Nagrada najboljoj učenici polaznici osnovne škole prema prijedlogu Osnovne škole 

Svibovec – Učiteljskog vijeća Osnovne škole Svibovec, Ulica braće Radića 4, 42223 

Varaždinske Toplice dodjeljuje se: 

 

- Lani Kukec  

 
Lana Kukec jest u školskoj godini 2020./2021. bila učenica 8. razreda Osnovne škole 

Svibovec. Predložena je za nagradu za iznimne rezultate na natjecanjima iz pojedinih 

nastavnih predmeta. Tijekom školske godine 2020./2021. redovito i aktivno sudjelovala je 

na dodatnoj nastavi iz raznih predmeta. Na školskim natjecanjima osvojila je odlična 

mjesta, dok se na županijske razine natjecanja plasirala iz predmeta kemije, hrvatskog 

jezika i povijesti. 

 

Objema učenicama se dodjeljuje nagrada kao najboljim učenicama osnovne škole za 

iskazan odličan uspjeh, postignute iznimne rezultate na natjecanjima, svestranost u 

izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima, te za pohvalno i odgovorno ponašanje 

kojima služe kao uzor svim ostalim učenicima u školi. 

 

- Marku Dvorskom, učeniku 4. razreda Elektrostrojarske škole Varaždin prema prijedlogu 

Saše Josipa Mileca i Kristine Kučan Milec, 

 

Marko Dvorski predložen je za nagradu Grada zbog iznimnih rezultata u školi i na 

sportskim natjecanjima. Aktivan je član Karate kluba AIK u kojem je postigao značajne 

rezultate od kojih se može izdvojiti osvojeno 1. mjesto na Prvenstvu Hrvatske u borbama i 
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osvojeno 2. mjesto na Prvenstvu Hrvatske u katama tijekom 2019. i 2020. godine, zatim 

osvojeno 3. mjesto na Prvenstvu županije, a u borbi do 70 kg 2020. godine osvojio je 1. 

mjesto. Osim što je odličan sportaš i sudjeluje u raznim izvanškolskim aktivnostima, Marko 

postiže i zavidne školske rezultate. Sudjelovao je na Državnom natjecanju iz matematike 

te je osvojio 3. mjesto i 1. nagradu. U organizaciji Državnog zavoda za statistiku 

sudjelovao je na Statističkom natjecanju na nacionalnoj razini te je osvojio 2. mjesto, dok 

je na Međunarodnom matematičkom natjecanju „Klokan bez granica 2021.“ osvojio 3. 

mjesto. 

 

Marku Dvorskom se dodjeljuje nagrada kao najboljem učeniku srednje škole za 

postignute iznimne rezultate na natjecanjima, svestranost u izvanškolskim i 

izvannastavnim aktivnostima, te za iznimne rezultate na sportskim natjecanjima.  

 

- Marii Horvatić, studentici Sveučilišta za glazbu i scensku umjetnost u Grazu - 

Kunstuniversitӓt Graz, prema prijedlogu Matije Horga iz Čurilovca 33b, 42223 Varaždinske 

Toplice 

 

Maria Horvatić bila je učenica Glazbene škole Varaždin, te je 2020. godine uz pomoć 

svojeg mentora dobila priliku nastupiti na jubilarnim 50. Varaždinskim baroknim večerima. 

Pored ovog značajnog nastupa, Maria je sudjelovala u projektu „Messiah Reimagined“, 

koji joj je donio mnoge nove izazove i poticaje. U sklopu tog međunarodnog projekta 

sudjelovala je u izvedbi jednog od kapitalnih djela glazbene literature, pod umjetničkim 

vodstvom jednog od vodećih autoriteta za glazbu G. F. Händela. Maria bilježi brojne 

nastupe u Hrvatskoj i šire. 

 

Marii Horvatić dodjeljuje se nagrada kao studentici koja zahvaljujući velikom trudu i radu 

uloženom u glazbeno djelovanje, sudjeluje na brojnim glazbenim događanjima. 

 

V. ZAHVALNICE 

Članak 7. 

 

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

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

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

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

značajnijih obljetnica te kao znak zahvalnosti donatorima i partnerima Grada.  

 

Zahvalnica Grada Varaždinskih Toplica iskazuje se paprinatom obliku, odgovarajućom 

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

 

Zahvalnica se dodjeljuje: 

 

- Osmorici branitelja s područja Varaždinskih Toplica povodom 30. obljetnice bitke za 

Vukovar, u znak sjećanja na njihovo zatočeništvu u neprijateljskim logorima tijekom 

Domovinskog rata, prema prijedlogu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata 

Republike Hrvatske, Podružnica Varaždinske županije, ogranak Varaždinske Toplice.  

 

U znak zahvalnosti za iskazano domoljublje, iznimno junaštvo, stradanja i žrtvu u obrani 

Vukovara, čime su zajedno s drugim braniteljima dali presudan doprinos u ključnim i 

presudnim trenucima u borbi za obranu i opstojnost hrvatske države i hrvatskog naroda, 

dodjeljuju se zahvalnice braniteljima: 

 

1. Mladenu Brozu 

2. Danku Kanešiću 
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3. Stjepanu Kukecu 

4. Ivici Medvedcu 

5. Draženku Pokosu 

6. Stjepanu Vuku 

7. Marijanu Horvatu 

8. Darku Jembreku 

 

- Ivici Čičku, dr. med., prema prijedlogu Manuele Pantaler Županić 

Za iznimno zalaganje i uspješno provođenje mjera i aktivnosti Stožera Civilne zaštite 

Grada Varaždinskih Toplica, te za koordinaciju, provedbu i nadzor nad provođenjem 

epidemioloških mjera  s ciljem sprječavanja širenja pandemijske bolesti COVID-19. 

 

- Katici Mikulčić, predsjednici Planinarskog društva „Tonimir“, prema prijedlogu 

Planinarskog društva „Tonimir“, za njezin ustrajan i uspješan rad u Planinarskom društvu 

„Tonimir“. Predsjednica je društva već 19 godina uz što je i aktivna planinarka. Svojim 

radom i trudom doprinijela je promicanju vrijednosti i kvaliteti sportski aktivnog i zdravog 

života. 

 
- Heleni Posavec, učenici 8. razreda Osnovne škole Svibovec, prema prijedlogu Ana-Marie 

Beatrice Šikić, za postignute iznimne rezultate na sportskim natjecanjima iz atletike u 
raznim kategorijama. Državna je prvakinja u 300 m s preponama i viceprvakinja na 400 m 
s preponama, a natječe se i u disciplini skok u vis, te je odabrana u Kadetsku 
reprezentaciju Hrvatske. 

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

ekipe, prema prijedlogu Marinele Belavić, za osvojeno 6. mjesto na 8. državnom 

natjecanju vatrogasaca. 

 

- Udruzi vinogradara i voćara Sveti Martin Varaždinske Toplice, prema prijedlogu 

Manuele Pantaler Županić,  

Udruga vinogradara i voćara Sveti Martin Varaždinske Toplice osnovana je krajem 2000. 

godine te danas broji preko 100 članova. Udruga uspješno djeluje dugi niz godina te 

održava događanja vezana za vinske i vinogradarske običaje, ujedno sudjeluje na raznim 

gradskim događanjima.   

 

- Moto klubu Aquabikers Varaždinske Toplice, prema prijedlogu Manuele Pantaler 

Županić 

Moto klub osnovan je 2002. godine s ciljem razvitka i unapređenja hobističkog 

motociklizma. Članovi kluba sudjeluju na raznim kulturnim zbivanjima i manifestacijama u 

organizaciji Grada Varaždinskih Toplica. Danas klub broji 25 članova iz dvije županije, dva 

grada i 5 općina. Unatoč pandemiji posjetili su više od 15 moto susreta, a Moto susret koji 

su ove godine organizirali u Varaždinskim Toplicama, posjetilo je preko 60 klubova iz cijele 

Hrvatske i šire. 

 

Članak 8. 

 

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

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

 

Članak 9.  

 

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

dan od dana objave.  

 

 PREDSJEDNICA 
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 GRADSKOG VIJEĆA 

 Ljubica Nofta, dipl. oec.  

TOČKA 3. 
PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE 

FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA 
 
 
Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o 
određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se 
financiraju iz Proračuna 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 određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se 
financiraju iz Proračuna 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 određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Varaždinskih 
Toplica. 
 
Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza 
pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica. 
 
 
Tekst akta glasi:  

 
O D L U K A 

o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju  

iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica 

 

I. OPĆA ODREDBA 

Članak 1. 

Ovom se odlukom određuju poslovi prijevoza pokojnika te uvjeti i kriteriji za provedbu javnog 

natječaja za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada 

Varaždinskih Toplica. Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako i 

na muški i ženski rod. 

 

II. POSLOVI PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ  

PRORAČUNA GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA 

Članak 2. 
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Pod poslovima prijevoza pokojnika podrazumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili 

posmrtnih ostataka, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, od mjesta smrti na 

području Grada Varaždinskih Toplica, do nadležne patologije ili sudske medicine. Prijevoz pokojnika 

obavlja se po nalogu ovlaštenog mrtvozornika.  

Članak 3. 

 Poslove prijevoza pokojnika na području Grada Varaždinskih Toplica obavlja trgovačko 

društvo ili obrtnik, odnosno fizička ili pravna osoba koji ispunjava uvjete za obavljanje pogrebničke 

djelatnosti, sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj: 36/15. i 98/19.) (u 

daljnjem tekstu: pogrebnik) na temelju ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika 

sklopljenog s Gradom Varaždinskim Toplicama.  

III. UVJETI I KRITERIJI ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA 

Članak 4. 

Uvjeti za obavljanje poslova prijevoza pokojnika su:  

1. da je pogrebnik registriran za obavljanje pogrebničke djelatnosti što dokazuje izvatkom iz 

sudskog odnosno obrtnog registra ne starijima od 30 dana od dana objave javnog natječaja;  

2. da pogrebnik ima rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti izdano 

sukladno propisu kojim se uređuje pogrebnička djelatnost što dokazuje preslikom rješenja;  

3. da je pogrebnik solventan odnosno da u posljednjih 6 mjeseci nije bio u neprekidnoj blokadi 

duže od 15 dana što dokazuje s BON-2/SOL-2 što su ih izdale bankarske ili druge financijske 

institucije, ne starijima od 30 dana od dana objave javnog natječaja;  

4. da pogrebnik nema dugovanja s osnove poreznih obveza i obveza za mirovinsko i 

zdravstveno osiguranje što dokazuje potvrdom o urednom ispunjenju dospjelih poreznih 

obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne starijom od 30 dana od dana 

objave javnog natječaja;  

5. da pogrebnik nema dugovanja prema Gradu Varaždinskim Toplicama što dokazuje potvrdom 

da nema dugovanja prema Gradu Varaždinskim Toplicama po bilo kojoj osnovi ne starijom od 

30 dana od dana objave javnog natječaja;  

6. da je pogrebnik sposoban obavljati dežurstvo od 0:00 do 24:00 sata sve dane u tjednu i 

preuzeti umrlu osobu najkasnije 2 sata od primitka poziva što dokazuje javnobilježnički 

ovjerenom izjavom o sposobnosti trajnog i kvalitetnog obavljanja poslova dežurstva od 0:00 

do 24:00 sata;  

7. da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za 

kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, a što dokazuju 

uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne.  

8. da pogrebnik ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koji pokriva opću 

odgovornost i odgovornost iz djelatnosti (profesionalna odgovornost) za štetu koju bi mogao 

prouzročiti obavljanjem poslova prijevoza pokojnika sukladno propisu kojim se uređuje 

pogrebnička djelatnost, što dokazuje ugovorom ili policom osiguranja. 

Članak 5. 

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz članka 3. i 

4. ove Odluke, ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio natječajne 

dokumentacije. 

Članak 6. 

Gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica (u daljnjem tekstu: gradonačelnica) odlučuje o 

objavi javnog natječaja za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna 

Grada Varaždinskih Toplica.  

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i web-stranicama Grada Varaždinskih Toplica uz 

obavijest o natječaju koja se objavljuje u dnevnom tisku. 

  Obavijest iz stavka 2. ovoga članka sadrži predmet javnog natječaja, podatak o tome gdje se 

tekst javnog natječaja objavljuje, rok podnošenja ponuda te druge podatke. 
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 Javni natječaj sadrži:  

- naznaku - javni natječaj za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 

proračuna Grada Varaždinskih Toplica;  

- naznaku da pisanu ponudu mogu podnijeti trgovačko društvo ili obrtnik odnosno zajednica 

ponuditelja; 

- vrstu poslova;  

- uvjete i kriterije sukladno člancima 4.i.5. ove odluke te dokaze o ispunjavanju uvjeta i kriterija;  

- vrijeme na koje se sklapa ugovor; 

- rok za podnošenje ponuda; 

- kome se ponuda podnosi; 

- obvezu podnošenja isprava i drugih dokaza iz članaka 4. i 5. ove odluke kojima ponuditelj 

dokazuje da ispunjava uvjete i kriterije; 

- naznaku da se nepotpuna ili nepravodobno podnesena ponuda neće razmatrati; 

- obvezu podnošenja cjenika prijevoza pokojnika s naznakom da u cjeniku mora biti iskazana 

cijena prijevoza pokojnika bez PDV-a; 

- naznaku da je najpovoljnija ponuda ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz članka 4. ove 

odluke sadrži i ukupno najnižu cijenu iz članka 5. ove odluke; 

- naznaku da ako dvije ili više valjanih ponuda ispunjavaju uvjete iz članka 4. ove odluke i 

jednaku najnižu cijenu, odabrat će se ponuda koja je ranije zaprimljena;  

- naznaku da su ako ponudu podnosi zajednica gospodarskih subjekata, nakon što je ponuda 

zajednice gospodarskih subjekata odabrana kao najpovoljnija ponuda, dužni Gradu 

Varaždinskim Toplicama dostaviti ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze članova 

zajednice gospodarskih subjekata;  

- mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda;  

- druge obavijesti.  

Članak 7. 

Pisanu ponudu za obavljanje poslova prijevoza pokojnika može podnijeti trgovačko društvo ili 

obrtnik odnosno zajednica gospodarskih subjekata.  

Ako ponudu podnosi zajednica gospodarskih subjekata, ponuda mora sadržavati naziv i 

sjedište za svakog člana zajednice gospodarskih subjekata, naznaku koji je od članova zajednice 

gospodarskih subjekata nositelj ponude te podatak o potpisniku ili potpisnicima zajedničke ponude.  

Pisana ponuda za obavljanje poslova prijevoza pokojnika mora sadržavati sve isprave, dokaze 

i druge priloge kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta i kriterija iz članaka 4. i.5. ove odluke, a 

ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati i za svakog člana zajednice isprave, 

dokaze i druge priloge kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 4. točaka 1., 2., 4., 5., 7. i 8. ove 

odluke.  

Isprave i dokazi se prilažu u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici osim preslike 

rješenja iz članka 4. točke 2. ove odluke.  

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave javnog natječaja.  

Ponuda koja nije podnesena u roku i koja nije potpuna, neće se razmatrati.  

Ponude se podnose u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s navedenom adresom i 

naznakom: "PONUDA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA - NE OTVARAJ", 

preporučenom pošiljkom ili predajom u pisarnicu gradske uprave. 

Članak 8. 

 Za provedbu postupka javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se 

financiraju iz proračuna Grada Varaždinskih Toplica gradonačelnica osniva povjerenstvo. 

 Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza 

pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Varaždinskih Toplica (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo) ima predsjednika i dva člana.  
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Zadaće Povjerenstva su:  

- izrada ponudbene dokumentacije,  

- javno otvaranje ponuda,  

- razmatranje i ocjena ponuda,  

- podnošenje prijedloga gradonačelnici o izboru najpovoljnije ponude,  

- obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu javnog natječaja.  

Povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi Povjerenstva.  

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja gradsko upravno tijelo 

nadležno za gospodarstvo.  

Članak 9. 

Javnom otvaranju ponuda imaju pravo prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici 

uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti.  

 

IV. POVJERAVANJE OBAVLJANJA POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA 

Članak 10. 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju donosi gradonačelnica na prijedlog 

povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se 

financiraju iz proračuna Grada Varaždinskih Toplica. Protiv odluke iz stavka 1. ovoga članka žalba 

nije dopuštena.  

Članak 11. 

Gradonačelnica sklapa s izabranim pogrebnikom ugovor o obavljanju poslova prijevoza 

pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Varaždinskih Toplica (u daljnjem tekstu: ugovor).  

Ugovor se sklapa na četiri godine i obvezno sadrži: 

- naznaku poslova prijevoza pokojnika,  

- vrijeme na koje se ugovor sklapa,  

- cijenu poslova prijevoza pokojnika,  

- odredbe o prestanku ugovora, 

- odredbu o spremnosti odabranog ponuditelja na zaprimanje poziva mrtvozornika tijekom 24 

sata svakoga dana te o mogućnosti preuzimanja umrle osobe najkasnije u roku od dva sata 

od primitka poziva,  

- jamstvo za ispunjenje ugovora,  

- obvezu podnošenja ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koji pokriva opću 

odgovornost i odgovornost iz djelatnosti (profesionalna odgovornost) svake godine, 

- druge odredbe.  

Izabrani pogrebnik iz stavka 1. ovoga članka stječe pravo obavljanja poslova prijevoza 

pokojnika danom sklapanja ugovora.  

Ako izabrani pogrebnik iz stavka 1. ovoga članka ne pristupi potpisivanju ugovora, odnosno 

svoj izostanak ne opravda u roku od osam dana od primanja poziva, smatrat će se da je odustao od 

obavljanja poslova prijevoza pokojnika.  

Članak 12. 

U slučaju iz članka 11. stavka 4. ove odluke Povjerenstvo može podnijeti gradonačelnici 

prijedlog o izboru sljedećega najpovoljnijeg ponuditelja koji je sudjelovao u postupku javnog natječaja.  
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Članak 13. 

Gradonačelnica može otkazati ugovor ako pogrebnik više ne ispunjava uvjete za obavljanje 

poslova prijevoza pokojnika ili ih ne obavlja na način propisan ovom odlukom, odnosno ne ispunjava 

obaveze preuzete ugovorom ili ne izda uredan račun za obavljene poslove prijevoza pokojnika. 

 Pogrebnik može otkazati ugovor ne navodeći razloge za otkaz. Ugovor iz članka 3. ove 

Odluke, u slučaju iz Stavka 1. ovog članka se smatra raskinutim istekom roka od 30 dana od dana 

dostave pisane obavijesti o raskidu ugovora pogrebniku.  

Istovremeno s raskidom ugovora iz Stavka 1. Ovog članka, gradonačelnica je dužna pokrenuti 

i postupak natječaja za odabir novog pogrebnika, koji će obavljati poslove iz članka 1. ove Odluke.  

Članak 14. 

Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica prati provedbu ugovora.  

 

V. ZAVRŠNA ODREDBA 

Članak 15. 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom vjesniku Varaždinske 

županije”.  

   PREDSJEDNICA 

GRADSKOG VIJEĆA 

Ljubica Nofta dipl. oec. 

 
        

TOČKA 4. 
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO FINANCIRANJE 

POLITIČKIH STRANAKA I ČLANOVA PREDSTAVNIČKOG TIJELA IZABRANIH S LISTE GRUPE 
BIRAČA IZ PRORAČUNA GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA RAZDOBLJE 16.06.-31.12.2021. 

 
Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o 
raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela 
izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje 16.06.-
31.12.2021. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje 
političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada 
Varaždinskih Toplica za razdoblje 16.06.-31.12.2021., 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. 
 
Predsjednik Komisije za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, gospodin 
Josip Hajduk, podnio je izvješće Komisije. 
 
Komisija za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica predlaže Gradskom 
vijeću da Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i 
članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica 
za razdoblje 16.06.-31.12.2021., prihvati u predloženom tekstu. 
 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednica otvara raspravu. 
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Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje Prijedlog 
Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova 
predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 
razdoblje 16.06.-31.12.2021. 
 
Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za 
redovito financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz 
Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje 16.06.-31.12.2021. 
 
Tekst akta glasi: 

O D L U K A 

 

 o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova 

predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica  

za razdoblje 16.06.-31.12.2021.   

 

Članak 1. 

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

članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave izabranih s liste grupe birača (u nastavku: 

nezavisni vijećnici), 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.  

 

Članak 2. 

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

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

konačnim rezultatima izbora. 

 

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

kuna godišnje, odnosno 1.083,40 kuna za razdoblje 16.06. - 31.12.2021. 

 

 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 108,34 

kuna za razdoblje od 16.06. – 31.12.2021. 

Članak 3. 

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

Toplica, prema konačnim rezultatima izbora, političkim strankama za razdoblje od 16.06. – 

31.12.2021.,  pripadaju sredstva u sljedećim iznosima: 

 

Naziv političke stranke Broj 

vijećnika 

Iznos u kunama 

1. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 3 (2+1)        3.358,54 

2. Hrvatska socijalno-liberalna stranka - HSLS 3 (2+1)        3.358,54 

3. Narodna stranka - Reformisti 3        3.250,20 

4. Socijaldemokratska partija - SDP 2        2.166,80 

5. Nezavisna lista – Kristijan Remenar 1        1.083,40 

6. Nezavisna lista – Marko Plišo 1                   1.083,40 

UKUPNO                 14.300,88 
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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. 

Ovom Odlukom prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstva za redovito financiranje 

političkih stranaka i člana predstavničkog tijela izabranog s liste grupe birača iz Proračuna Grada 

Varaždinskih Toplica za 2021. godinu, KLASA: 402-01/21-01/1, URBROJ: 2186/026-01-21-5, od 22. 

veljače 2021. 

Članak 7. 

 

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

osmi dan od dana objave.  

 

             PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

 

           Ljubica Nofta, dipl. oec. 

 
 

TOČKA 5. 

PRIJEDLOG ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE 
 

Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o 
vrijednosti boda komunalne naknade. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, na razmatranje i 
donošenje, a za izvjestiteljicu navedene točke odredila je Tamaru Križanić, stručnu suradnicu za 
kumunalne i upravno pravne poslove, koju je predsjednica zamolila za kratko izvješće. 
 
Tamara Križanić 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 vrijednosti boda komunalne naknade, prihvati u 
predloženom tekstu. 
 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednica otvara raspravu. 
 
Vijećnik Željko Bedeković navodi da, Narodna stranka Reformisti neće podržati ovu odluku, te ujedno 
traži da se to konstatira u zapisniku, točnije, moli da se točno navedu imena i prezimena vijećnika koji 
će glasati protiv ove odluke. 
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Vijećnik Dragutin Šarec navodi da također neće podržati ovu odluku, smatra da se radi o drastičnom 
poskupljenju u teškim vremenima. 
 
Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje 
Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. 
 
Gradsko vijeće sa 6 glasova „za“ i 4 „protiv“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o vrijednosti boda 
komunalne naknade. 
 
Na traženje vijećnika Željka Bedekovića ovime se konstatira: 
Protiv donošenja predmetne odluke glasali su vijećnici: 
Željko Bedeković, Dragutin Šarec, Nedeljko Mihalić i Verica Pantaler. 
 
Za donošenje Odluke glasali su vijećnici: 
Josip Hajduk, Draženko Pokos, Ljubica Nofta, Stjepan Denžić, Manuela Pantaler Županić, Kristijan 
Remenar. 
 
 
  
 
Tekst akta glasi: 
 

ODLUKA 

o vrijednosti boda komunalne naknade 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda (B) za utvrđivanje iznosa komunalne naknade na 

području Grada Varaždinskih Toplica (u daljnjem tekstu: vrijednost boda). 

 

Članak 2. 

 Vrijednost boda jednaka je godišnjoj visini komunalne naknade po četvornom metru (m2) 

korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada Varaždinskih Toplica. 

 

Članak 3. 

 Vrijednost boda iz članka 2. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 5,40 kuna. 

 

Članak 4. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda komunalne 

naknade („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 77/18.). 

 

Članak 5. 

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

osmog dana od dana objave, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine. 

 

 PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

 Ljubica Nofta, dipl. oec. 

 

 
TOČKA 6. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA GRADONAČELNICE O 
ZAKLJUČCIMA STRUČNE ANALIZE ZAPRIMLJENIH INICIJATIVA ZA IZMJENU I DOPUNU 

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA 2020./2021. GODINU 
 
 
Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Zaključka o 
prihvaćanju Izvještaja gradonačelnice o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa za izmjenu 
i dopunu prostornog plana uređenja Grada Varaždinskih Toplica za 2020./2021. godinu. 
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Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja gradonačelnice o zaključcima 
stručne analize zaprimljenih inicijativa za izmjenu i dopunu prostornog plana uređenja Grada 
Varaždinskih Toplica za 2020./2021. godinu 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 
Zaključka o prihvaćanju Izvještaja gradonačelnice o zaključcima stručne analize zaprimljenih 
inicijativa za izmjenu i dopunu prostornog plana uređenja Grada Varaždinskih Toplica za 2020./2021. 
godinu. 
 
Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja 
gradonačelnice o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa za izmjenu i dopunu prostornog 
plana uređenja Grada Varaždinskih Toplica za 2020./2021. godinu. 
 
Tekst akta glasi: 

 
Z A K LJ U Č A K  

o prihvaćanju Izvještaja gradonačelnice o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa 

za izmjenu i dopunu PPUG Varaždinskih Toplica za 2020/21. godinu 

 

Članak 1. 

 Prihvaća se Izvještaj gradonačelnice o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa za 

izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Grada Varaždinskih Toplica, za 2020/21. godinu 

KLASA:350-01/21-01/2, URBROJ: 2186/026-03-21-1 od 20. listopada 2021. 
 

Članak 2.  

 Usvaja se prijedlog gradonačelnice o pokretanju postupka za izradu 5. ciljanih izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždinske Toplice ("Službeni vjesnik Varaždinske 

županije", broj: 9/05., 5/09., 5/10., 12/15., 59/20).  

 Postupak izrade 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždinskih Toplica 

ima se pokrenuti u najkraćem mogućem roku po donošenju ove Odluke, a sukladno mjerodavnim 

zakonskim i podzakonskim propisima.  
 

Članak 3.  

 Troškovi postupka izrade 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždinskih 

Toplica, financirat će se iz proračunskih sredstava, planiranih Proračunom Grada Varaždinske 

Toplice za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije, 

broj: 97/2020.), na poziciji Program 2016. Prostorno planiranje, Kapitalni projekt K 201601.  
 

Članak 4. 

   Izrada 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždinskih Toplica povjerit će 

se stručnom izrađivaču kojem će tehničku, administrativnu i drugu podršku pružati stručna služba 

Jedinstvenog upravnog odjela Grada Varaždinskih Toplica.  

Ovlašćuje se Gradonačelnicu Grada Varaždinskih Toplica na poduzimanje svih radnji 

neophodnih za provedbu ovog Zaključka, uključivo sklapanje ugovora, izdavanje narudžbenica radi 

angažmana stručnog izrađivača navedenog u prethodnom stavku te poduzimanje drugih radnji 

predviđenih mjerodavnim zakonskim i podzakonskim propisima. 
 

Članak 5. 



20 

 

 Ovaj Zaključak objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a stupa na snagu 

osmog dana od dana objave.  

PREDSJEDNICA   GRADSKOG VIJEĆA 

  

         Ljubica Nofta, dipl. oec. 

  

 

Kako su iscrpljene sve točke dnevnog reda današnje sjednice, predsjednica Gradskog vijeća 
zaključuje sjednicu u 16:40 sati. 
 
Dovršeno! 
 
 ZAPISNIČAR PREDSJEDNICA 
  GRADSKOG VIJEĆA 
 Martina Loborec 
  Ljubica Nofta, dipl. oec 


