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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: 021-05/22-01/3 
URBROJ: 2186-26-01-22-8 
Varaždinske Toplice, 26. svibnja 2022. 
 

 
Z A P I S N I K 

od 26. svibnja 2022. 
 

sa 8. sjednice Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica održane 26. svibnja 2022. godine. Sjednica je 
sazvana pisanim putem pozivom KLASA: 021-05/22-01/3, URBROJ: 2186-26-01-22-1 od 19. svibnja 
2022. godine, održana 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, Manuela Pantaler, Ljubica Nofta, Dragutin Šarec, 
Marko Plišo, Kristijan Remenar, Željko Bedeković i Stjepan Denžić. 
 
Sjednici nisu prisustvovali vijećnici: Silvio Hajduk, Srećko Detelj i Nedeljko Mihalić. 
 
Svoje neprisustvovanje sjednici vijećnici nisu najavili. 
 
Pored vijećnika sjednici su nazočili: 
Dragica Ratković, gradonačelnica, Marko Jeličič, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada 
Varaždinskih Toplica i predstavnik medija. 
 
Zapisničar: Martina Loborec       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Vijećnicima je uz poziv za sjednicu dostavljen zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća održane 30. 
ožujka 2022.  
 
Na upit predsjednice da li ima primjedbi na zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Varaždinskih Toplica, nitko od prisutnih vijećnika nije imao primjedbu na zapisnik. 
 
Predsjednica je stavila zapisnik na glasovanje. 
 
Gradsko vijeće je zapisnik sa sjednice Gradskog vijeća održane 30. ožujka 2022. godine prihvatilo 
jednoglasno.  
Pitanja vijećnika, odnosno aktualni sat. 
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Vijećnica Verica Pantaler postavila je pitanje vezano za priključenje na kanalizacijsku mrežu, navodi 
da su mještani Jalševca dobili poziv Varkoma d.d. za priključenje na mrežu, a mještani Svibovca nisu 
dobili poziv, stoga, zanima ju zbog čega mještani Svibovca nisu dobili poziv. 
 
Gradonačelnica odgovara da će se ovo pitanje vijećnice proslijediti Varkomu d.d. 
 
Vijećnik Dragutin Šarec nadovezao se je na pitanje vijećnice Pantaler, navodi da je gospođa koja živi 
u Vinogradskoj ulici također dobila poziv Varkoma d.d. za priključenje na mrežu, zanima ga da li 
postoji rok za priključenje na mrežu, te da li su građani obvezni sami se priključiti na kanalizacijsku 
mrežu. 
Ujedno, vijećnik moli da se Varkomu d.d. uputi zamolba da ne postavljaju kratak rok za priključenje. 
Nadalje, vijećnik navodi da postoje upiti, odnosno komentari, da se u mjestu Drenovec rade ceste do 
kleti, ali i prilazi privatnim dvorištima, te ih zanima zašto se nekima rade putevi, i ostalo, a nekima ne. 
 
Gradonačelnica odgovara da su se putevi u Drenovcu radili prema Planu održavanja, pojašnjava da 
se ne radi o formiranju novih puteva, već o redovnom održavanju postojećih. 
Vezano za upit za priključenje na kanalizacijsku mrežu gradonačelnica odgovara da će se uputiti 
službeni dopis Varkomu d.d. 
 
Vijećnik Marko Plišo postavio je pitanje vezano za Utrku grada, a koja se organizirala zadnjih 50 
godina. Zanima ga zašto se ove godine nije održala i tko ju je trebao organizirati. 
Nadalje, moli da se ponovno uputi dopis Hrvatskim cestama vezano za postavljanje bukobrana u 
Hrastovcu Topličkom. 
 
Gradonačelnica odgovara da se Utrka grada bude održala u rujnu ove godine, te da ju organizira 
Zajednica sportskih udruga Varaždinske Toplice. 
Vezano za bukobrane, gradonačelnica navodi da će se uputiti službeni dopis Hrvatskim cestama. 
 
Vijećnik Željko Bedeković postavio je pitanje vezano za prijavu Dječjeg vrtića na MPO, zanima ga da 
li je Grad prijavio taj projekt, točnije materijalna sredstva za vrtić. 
Ujedno, moli informaciju koji su sve projekti prijavljeni od održavanja zadnje sjednice Gradskog vijeća. 
Nadalje, vijećnik je postavio pitanje u ime građana Grešćevine, građane zanima što je s njihovim 
zahtjevom koji su uputili Gradu za kupnju nekretnine. Nadalje, vijećnika zanima što je sa zemljištem u 
Tuhovcu, zanima ga u kojoj je fazi realizacija tog projekta obzirom da je odluka o kupnji donijeta na 
Gradskom vijeću. 
U ime kluba vijećnika, vijećnik Bedeković je postavio pitanje vezano za aglomeraciju Poljana-
Grešćevina. 
 
Gradonačelnica odgovara da je u tijeku prijava projekta usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta 
u dječjim vrtićima u 2022. godini. 
Vezano za projekte koji su prijavljeni od zadnje sjednice Gradskog vijeća, gradonačelnica odgovara 
da će vijećnik dobiti pisani odgovor. 
Na pitanje vijećnika vezano za zahtjev građana Grešćevine, gradonačelnica odgovara da je zahtjev 
za kupnju parcele zaprimljen u JUO Grada, ali još ništa nije definirano vezano za taj zahtjev. 
Što se tiče nekretnine u Tuhovcu, a o čemu je Gradsko vijeće na prošloj sjednici odlučivalo, 
gradonačelnica odgovara da je u izradi parcelacijski elaborat te da projekt ide svojim tokom. 
Vezano za pitanje koje se odnosi na projekt aglomeracije, gradonačelnica odgovara da će služba 
uputiti dopis Varkomu d.d. 
 
Vijećnika Željka Bedekovića zanima vezano za prijavu projekta Dječjeg vrtića, koji će se troškovi 
prijaviti. 
 
Gradonačelnica odgovara da se priprema dokumentacija za novi vrtić, navodi da se ide na projekt 
izgradnje kompletno novog vrtića, na novoj lokaciji. Gradonačelnica napominje da, prema uvjetima 
natječaja, Grad može ostvariti sufinanciranje za 5,9 vrtićkih grupa. 
 
Vijećnik Draženko Pokos postavio je pitanje vezano za izgradnju nogostupa u Tuhovcu i izgradnju 
Drvenog mosta, zanima ga u kojoj su fazi projekti. 
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Gradonačelnica odgovara da bi projekt izgradnje nogostupa trebao biti završen krajem lipnja 2022., 
vezano za Drveni most, gradonačelnica odgovara da je taj projekt prijavljen na Ministarstvo 
prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, te da će vijećnici biti obaviješteni o rezultatima 
natječaja. 
 
 
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 današnji Dnevni red. 
 
Predsjednica je konstatirala da je za današnju sjednicu jednoglasno prihvaćen sljedeći: 
 
 

D  N  E  V  N  I      R  E  D 
 

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 01.01. 
2021. - 31.12. 2021. godine, 

2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Varaždinske 
Toplice za 2021. godinu, 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2021., 

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa građenja komunalne 
infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2021., 

5. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada 
Varaždinskih Toplica, 

6. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Varaždinskih Toplica i 
Grada Novalje, 

7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra. 
 
 

TOČKA 1. 
PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINSKIH 

TOPLICA ZA 01.01. 2021. - 31.12. 2021. GODINE 
 

 
Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Godišnjeg 
izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 01.01. 2021. - 31.12. 2021. godine. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždinskih 
Toplica za 01.01. 2021. - 31.12. 2021. godine, na razmatranje i donošenje, a za izvjestiteljicu 
navedene točke odredila je voditeljicu računovodstva Mirjanu Furjan, koju je predsjednica zamolila za 
kratko izvješće. 
 

Voditeljica računovodstva Mirjana Furjan, podnijela je kratko izvješće. 

Predsjednik Komisije za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, gospodin 
Marko Plišo, podnio je izvješće Komisije. 

 
Komisija za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica predlaže Gradskom 
vijeću da Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 01.01. 
2021. - 31.12. 2021. godine, prihvati u predloženom tekstu. 
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O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednica otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje Prijedlog 
Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 01.01. 2021. - 31.12. 2021. 
godine. 
 
Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“, prihvatilo je Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 
Grada Varaždinskih Toplica za 01.01. 2021. - 31.12. 2021. godine. 
 

 
Tekst akta glasi: 
 
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 01.01. 2021. - 31.12. 2021. 
godine, koji se zbog opsega ne citira u ovom zapisniku, dostupan je na pregled u spisu: 
KLASA: 400-05/22-01/1. 
 
 

TOČKA 2. 
PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU REZULTATA TE POKRIĆU MANJKA PRORAČUNA 

GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2021. GODINU 
 

 
Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o 
utvrđivanju rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2021. godinu. 
 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o utvrđivanju rezultata te pokriću manjka Proračuna 
Grada Varaždinske Toplice za 2021. godinu, na razmatranje i donošenje, a za izvjestiteljicu navedene 
točke odredila je voditeljicu računovodstva Mirjanu Furjan, koju je predsjednica zamolila za kratko 
izvješće. 
 

Voditeljica računovodstva Mirjana Furjan, podnijela je kratko izvješće. 

Predsjednik Komisije za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, gospodin 
Marko Plišo, podnio je izvješće Komisije. 

 
Komisija za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica predlaže Gradskom 
vijeću da Prijedlog Odluke o utvrđivanju rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Varaždinske 
Toplice za 2021. godinu, 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 utvrđivanju rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2021. 
godinu. 
 
Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“, prihvatilo je Prijedlog Odluke o utvrđivanju rezultata te pokriću 
manjka Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2021. godinu. 
 
 

Tekst odluke glasi: 
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O D L U K A 

o utvrđivanju rezultata te pokriću manjka 

Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2021. godinu 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se rezultat poslovanja Proračuna Grada Varaždinske Toplice sa stanjem na 

dan 31.12.2021. godine, te način pokrića manjka prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju 

Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu.  

  

Članak 2. 

 Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna grada Varaždinske Toplice utvrđen je ukupan 

manjak  prihoda  za prijenos u iduće razdoblje u iznosu  381.372,29 kn, a sastoji  se od: 

Manjak  prihoda Grada Varaždinskih Toplice                              407.777,67 kn 

Viška prihoda Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Varaždinske Toplice      16.898,29 kn 

Viška prihoda Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice                   9.507,09 kn. 

      

Članak 3. 

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

financijskim izvještajima  Grada Varaždinske Toplice na dan 31.12.2021., a njegova struktura je 

sljedeća:  

            Stanje 31.12.2021. 

92221  Manjak prihoda poslovanja                                             176.355,21 

92222  Manjak prihoda od nef.imovine                                          947.057,46    

92213 Višak prihoda od financijske imovine                                  715.635,00 

            UKUPNO MANJAK                                                           407.777,67  

 

Članak 4. 

 

           Proračunski manjak Grada Varaždinskih Toplica uključit će su prve Izmjene i dopune 

Proračuna Grada za 2022. godinu kojima će se planirati i njegovo pokriće. 

         U svrhu uravnoteženje proračuna nakon uključivanja proračunskog manjka, te zbog potrebe 

ravnomjernog zadovoljavanja svih zakonom propisanih javnih potreba planiranih kroz rashode i 

izdatke tekuće proračunske godine, tijekom 2022. godine nastavit će se s poduzimanjem svih mjera i 

napora za ostvarenje svih vrsta proračunskih prihoda u skladu sa zakonima i provedbenim propisima, 

uz planiranje smanjenja rashoda maksimalnim poštivanjem načela ekonomičnosti, učinkovitosti i 

djelotvornosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, kako bi ostvareni prihodi u 2022. godini bili 

dostatni za pokriće prenesenog proračunskog manjka  i rashoda i izdataka tekuće proračunske 

godine.  

Članak 5. 

 

Raspodjelu  rezultata za  2021. godinu po strukturama i raspored  viška prihoda za iduće 

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

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

Toplice. 

Članak 6. 

 

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

snagu osmog dana od dana objave.  

 

        PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                                                               Ljubica Nofta, dipl. oec.         
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TOČKA 3. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINSKIH 
TOPLICA ZA 2021. 

 
Predsjednica 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 2021. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa 
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2021., na 
razmatranje i donošenje, a za izvjestiteljicu navedene točke odredila je voditeljicu računovodstva 
Mirjanu Furjan, koju je predsjednica zamolila za kratko izvješće. 
 

Voditeljica računovodstva Mirjana Furjan, podnijela je kratko izvješće. 

 
Predsjednik Komisije za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, gospodin 
Marko Plišo, podnio je izvješće Komisije. 

 
Komisija za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica predlaže Gradskom 
vijeću da Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2021., prihvati u predloženom tekstu. 
 
 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednica otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje Prijedlog 
Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Varaždinskih Toplica za 2021. 
 
Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“ prihvatilo Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2021. 
 
 
 
Tekst akta glasi: 
 
 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Varaždinskih Toplica za 2021., koji se zbog opsega ne citira u ovom zapisniku, 
dostupan je na pregled u spisu: 
KLASA: 363-01/22-01/37. 
 
 
 

TOČKA 4. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA 2021. 

 
 

Predsjednica 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 2021. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa građenja 
komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2021., na razmatranje i 
donošenje, a za izvjestiteljicu navedene točke odredila je voditeljicu računovodstva Mirjanu Furjan, 
koju je predsjednica zamolila za kratko izvješće. 
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Voditeljica računovodstva Mirjana Furjan, podnijela je kratko izvješće. 

 
Predsjednik Komisije za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, gospodin 
Marko Plišo, podnio je izvješće Komisije. 

Komisija za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica predlaže Gradskom 
vijeću da Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa građenja komunalne 
infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2021., prihvati u predloženom tekstu. 
 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednica otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje Prijedlog 
Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture na području 
Grada Varaždinskih Toplica za 2021. 
 
Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju 
programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2021. 
 
 
Tekst akta glasi: 
 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture na području 
Grada Varaždinskih Toplica za 2021., koji se zbog opsega ne citira u ovom zapisniku, dostupan je na 
pregled u spisu: 
KLASA: 363-01/22-01/38. 
 
 
 

TOČKA 5. 

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U 
VLASNIŠTVU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA 

 
Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o 
raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u 
vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica, na razmatranje i donošenje, te je za izvjestitelja odredila 
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, Marka Jeličića, kojeg je predsjednica zamolila za kratko 
izvješće. 
 

Pročelnik je podnio kratko izvješće, te je napomenuo da vijećnici tijekom rasprave odluče u kojem će 

glasilu biti objavljen predmetni Javni poziv. 

 

Predsjednica Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada 
Varaždinskih Toplica, gospođa Manuela Pantaler, podnijela je izvješće Komisije. 

Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, 
predlaže Gradskom vijeću da Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina 
u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica, prihvati u predloženom tekstu. 
 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednica otvara raspravu. 
 
Vijećnika Željka Bedekovića zanima tko je iskazao interes za predmetnu nekretninu. 
 
Pročelnik navodi da je interes iskazao jedan trgovački centar, ali zasad ne može reći o kome se radi, 
nadalje navodi da su kupljene sve čestice u blizini predmetne čestice, te da je ostala još samo ta 
gradska. Ujedno napominje da je izvršena procjena po ovlaštenom sudskom vještaku. 
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Vijećnik Željko Bedeković navodi da bi u Javni poziv trebalo navesti namjenu nekretnine, odnosno što 

bi kupac trebao izgraditi, ujedno, napominje da u obrazloženju piše da „sukladno interesu lokalne 

zajednice, javna prodaja nekretnina jest također uvjetovana dodatnim uvjetom – namjenom korištenja 

i buduće izgradnje“, dok u tekstu Javnog poziva, to ne piše. 

Vijećnik Marko Plišo predlaže da tekst Javnog poziva bude objavljen u Regionalnom tjedniku, iz 
razloga jer je on svima dostupan. 
 
Na pitanje predsjednice Gradskog vijeća da li se ostali vijećnici slažu da objava bude u Regionalnom 
tjedniku, svi vijećnici su glasali za objavu u Regionalnom tjedniku. 
 
Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje 
Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada 
Varaždinskih Toplica. 
  
Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za 
prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica. 
 
 
Tekst akta glasi: 

O D L U K A 

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina 

u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica 

 

Članak 1. 

 

 Ovime se donosi odluka o prodaji sljedeće nekretnine: 

 

- k.č.br. 4555, oranica površine 244 m2, upisana u z.k.ul. 984, kao vlasništvo Grada 
Varaždinskih Toplica u 1/1 dijela.  

 

Članak 2. 

 

 Nekretnina iz članka 1. ove Odluke Grad Varaždinske Toplice izložit će se prodaji putem 

javnog natječaja.  

 

 Početna kupoprodajna cijena za prodaju nekretnine iz članka 1. ove Odluke jest 26.400,00 

kuna (slovima: dvadesetšesttisućačetiristo kuna i nula lipa) te ista predstavlja naknadu utvrđenu po 

tržišnoj cijeni, sukladno Elaboratu o procijenjenoj vrijednosti nekretnine broj: ARS 03-44/2022, od 12. 

travnja 2022. godine.  

 

Članak 3. 

 

 Kupoprodajna cijena za nekretninu iz članka 1. Odluke isplatit će se u jednom obroku, u roku 

od 15 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.  

 

Članak 4.  

  

Sastavni dio ove Odluke je tekst Javnog natječaja za prodaju nekretnina koji će se objaviti u 

Regionalnom tjedniku. 

Članak 5. 

 

 Za provođenje ove Odluke, postupka javnog natječaja, sklapanja kupoprodajnog ugovora te 

izdavanja tabularne izjave i drugih očitovanja, potrebnih za provedbu prodaje predmetne nekretnine, 
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ovlašćuje se gradonačelnica. 

Članak 6. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske 

županije“. 

 

 PREDSJEDNICA 

 GRADSKOG VIJEĆA 

 Ljubica Nofta, dipl. oec. 

 
 
 

TOČKA 6. 
PRIJEDLOG ODLUKE O SKLAPANJU SPORAZUMA O PRIJATELJSTVU I SURADNJI GRADA 

VARAŽDINSKIH TOPLICA I GRADA NOVALJE 
 
Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o 
sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Varaždinskih Toplica i Grada Novalje. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada 
Varaždinskih Toplica i Grada Novalje, na razmatranje i donošenje, te je za izvjestitelja odredila 
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, Marka Jeličića, kojeg je predsjednica zamolila za kratko 
izvješće. 
 

Pročelnik je podnio kratko izvješće. 

 

Predsjednica Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada 
Varaždinskih Toplica, gospođa Manuela Pantaler, podnijela je izvješće Komisije. 

Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, 
predlaže Gradskom vijeću da Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada 
Varaždinskih Toplica i Grada Novalje, prihvati u predloženom tekstu. 
 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednica otvara raspravu. 
 
Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje 
Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Varaždinskih Toplica i Grada 
Novalje. 
 
Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu 
i suradnji Grada Varaždinskih Toplica i Grada Novalje. 
 
 
Tekst akta glasi: 

 
ODLUKA 

o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Varaždinskih Toplica i Grada Novalje 

 

Članak 1. 

Utvrđuje se da između Grada Varaždinskih Toplica i Grada Novalje postoji interes za suradnjom, 

posebice u području turizma, kulture, sporta i gospodarstva, što će donijeti obostrane koristi 

građanima dviju jedinica lokalne samouprave. 

Članak 2. 
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Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica za potpisivanje Sporazuma o prijateljstvu i 

suradnji Grada Varaždinskih Toplica i Grada Novalje u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske 

županije“. 

 PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

 Ljubica Nofta, dipl. oec. 

 

 
TOČKA 7. 

PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA 
 
Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o 
ukidanju statusa javnog dobra. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra, na razmatranje i 
donošenje, te je za izvjestitelja odredila pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, Marka Jeličića, 
kojeg je predsjednica zamolila za kratko izvješće. 
 

Pročelnik je podnio kratko izvješće. 

 

Predsjednica Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada 
Varaždinskih Toplica, gospođa Manuela Pantaler, podnijela je izvješće Komisije. 

Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, 
predlaže Gradskom vijeću da Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra, prihvati u 
predloženom tekstu. 
 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednica otvara raspravu. 
 
Vijećnik Željko Bedeković navodi da je Prijedlog Odluke o odbijanju zahtjeva jedinstveni slučaj te da 
Gradsko vijeće, do sada, nikad nije donosilo takvu odluku. Smatra da je odluka krivo formulirana, te 
da se takva odluka ne stavlja pred vijećnike.  
 
Pročelnik navodi da takvu Odluku donose i drugi Gradovi i Općine, te da nikome nije bila poništena, 
stoga smatra da je odluka u redu. 
 
Vijećnik Dragutin Šarec također smatra da je Odluka krivo formulirana, te da je on stava da ne treba 
ukinuti status javnog dobra. 
 
Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje 
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra. 
 
Gradsko vijeće sa 9 glasova „za“ i 1 „suzdržan“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o ukidanju statusa 
javnog dobra. 
 
 
Tekst akta glasi: 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

 
 
 

ODLUKA 

o ukidanju statusa javnog dobra  

 

Članak 1. 

 Odbija se zahtjev stranke Sanje Bubnjarić, Vrtlinovec 39, Vrtlinovec, OIB: 95545798470, za 

ukidanjem statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine k.č.br. 6169, z.k.ul. 6869, k.o. 

Varaždinske Toplice, površine 348 m², u naravi put.  

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u u „Službenom vjesniku 

Varaždinske županije“.  

 

            PREDSJEDNICA 

                  GRADSKOG VIJEĆA 

         Ljubica Nofta, dipl. oec. 

 

 

Kako su iscrpljene sve točke dnevnog reda današnje sjednice, predsjednica Gradskog vijeća 
zaključuje sjednicu u 16:55 sati. 
 
Dovršeno! 
 
 
 
 ZAPISNIČAR PREDSJEDNICA 
  GRADSKOG VIJEĆA 
 Martina Loborec 
  Ljubica Nofta, dipl. oec 


