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REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/22-01/4
URBROJ: 2186-26-01-22-8
Varaždinske Toplice, 14. lipnja 2022.
ZAPISNIK
od 14. lipnja 2022.
sa 9. sjednice Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica održane 14. lipnja 2022. godine. Sjednica je
sazvana pisanim putem pozivom KLASA: 021-05/22-01/4, URBROJ: 2186-26-01-22-1 od 7. lipnja
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, Draženko Pokos, Manuela Pantaler, Ljubica Nofta, Marko Plišo, Kristijan Remenar,
Željko Bedeković, Nedeljko Mihalić, Silvio Hajduk i Stjepan Denžić.
Sjednici nisu prisustvovali vijećnici: Josip Hajduk, Dragutin Šarec i Srećko Detelj.
Svoje neprisustvovanje sjednici najavili su vijećnici: Josip Hajduk i Dragutin Šarec.
Pored vijećnika sjednici su nazočili:
Dragica Ratković, gradonačelnica, Marko Jeličić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada
Varaždinskih Toplica i predstavnik medija.
Zapisničar: Martina Loborec
Vijećnicima je uz poziv za sjednicu dostavljen zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća održane 26.
svibnja 2022.
Na upit predsjednice da li ima primjedbi na zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada
Varaždinskih Toplica, vijećnik Željko Bedeković izjavio je da ima primjedbu u dijelu koji se odnosi na
5. točku Dnevnog reda - Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u
vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica, iz razloga jer je prilikom rasprave o predmetnoj točci pročelnik
izjavio da se ide u postupak prodaje gradske nekretnine iz razloga jer su već sva zemljišta u blizini
kupljena od strane investitora za potrebe izgradnje trgovačkog centra, što nije navedeno u zapisniku,
te moli da se to navede. Vijećnik navodi da je danas telefonskim putem zatražio od pročelnika da mu
se dostavi i snimka te sjednice kako bi provjerio.
Predsjednica je stavila zapisnik sa primjedbama na glasovanje.
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Gradsko vijeće je zapisnik sa sjednice Gradskog vijeća održane 14. lipnja 2022. godine prihvatilo
jednoglasno.
Pitanja vijećnika, odnosno aktualni sat.
Vijećnik Željko Bedeković postavio je prvo pitanje vezano za točku 5. dnevnog reda 8. sjednice
Gradskog vijeća. Navodi da je tada prezentirano da Grad Varaždinske Toplice prodaje česticu
investitoru za potrebe izgradnje trgovačkog centra, te da je investitor već kupio sve čestice koje se
nalaze u blizini gradske. Vijećnik smatra da su on, i ostali vijećnici, prevareni jer navodi da postoji
informacija da investitor ipak nije otkupio sve čestice, te da je posebno zanimljivo to što je vlasnik
jedne od čestica, a koje još investitor nije kupio, čestica koja je vlasništvo sina predsjednice Gradskog
vijeća. Stoga, vijećnik navodi da su vijećnici dovedeni u zabludu jer im je prezentirana izgradnja
trgovačkog centra, a njemu se čini da se radi o privatnim interesima predsjednice Gradskog vijeća.
Točnije, smatra da je gradska čestica dana na prodaju samo kako bi sin predsjednice Gradskog
vijeća jeftino kupio nekretninu koja se nalazi pored njegove, i time dobio veće građevinsko zemljište.
Predsjednica Gradskog vijeća navodi da je istina da je njezin sin vlasnik susjedne čestice, a koju je
kupio prije 2-3 godine, te da jedino može komentirati da su, vezano za tu česticu, imali malih
problema oko rješavanja vlasništva, jer nije sproveden ugovor o nasljeđivanju. Druge komentare na
ove optužbe nema, osim da ne postoje nikakve skrivene namjere te da njezin sin, nije zainteresiran
za kupnju predmetne nekretnine.
Vijećnik Željko Bedeković navodi da se osjeća kao budala, te da ne zna kako se ostali vijećnici
osjećaju. Navodi da je iznesena laž vijećnicima kako postoji investitor za izgradnju trgovačkog centra.
Gradonačelnica navodi da je investitor napravio predugovor sa svim vlasnicima te da, ukoliko je
vijećnik Bedeković vršio uvid u stanje katastra, istina je da tamo još uvijek stoje podaci starih vlasnika
nekretnina, jer se promjena bude vidjela tek nakon što prodaja bude realizirana.
Gradonačelnica smatra da ne postoji ništa sporno, te da vijećnicima nije iznesena nikakva laž.
Vijećnik Bedeković navodi da mu je na ovo ukazao jedan građanin koji je to primijetio, te da cijele
Toplice bruje kako je namještena prodaja zemljišta predsjednici Gradskog vijeća tj. njezinom sinu.
Vijećnika zanima zašto nije sve transparentno, te da li Gradu nije dosta slučaj Željke Sakač.
Gradonačelnica odgovara da sada nije niti vrijeme, niti mjesto, za ovakve rasprave i optužbe, jer
sjednici prisustvuje planerka gospođa Marina Kögl, koja je pozvana kako bi obrazložila 1. točku
Dnevnog reda - 1. Prijedlog Odluke o donošenju 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Varaždinske Toplice. Stoga, gradonačelnica moli za razumijevanje.
Presjednica Gradskog vijeća navodi da jedino što ona može učiniti jest, da dostavi Ugovor kojim je
nekretnina kupljena, a što bi povrdilo da je to bilo prije nego što se je počelo govoriti o izgradnji
trgovačkog centra na toj lokaciji. Nadalje, navodi da je njoj, kao i ostalim stanovnicima, u interesu da
Toplice dobiju trgovački centar, te da nikome nije niti na kraj pameti da pokuša to zaustaviti.
Vijećnik Željko Bedeković navodi da je ovo pravo mjesto i vrijeme za ovakvu raspravu, jer kad vijećnik
digne ruku u najboljoj namjeri, poslije ovakvih saznanja osjeća se glupo. Vijećnik navodi da samo
traži da sve bude transparentno.
Vijećnik Silvio Hajduk postavio je pitanje gradonačelnici, zanima ga kad će se popraviti put za
Gradec. Navodi da ljudi gore imaju vikendice, a da nema sigurnog puta kojim bi došli do njih. Nadalje,
vijećnika zanima što je gradonačelnica napravila u prvoj godini mandata za osobe s invaliditetom.
Gradonačelnica odgovara da je natječaj za te ceste bio 2018. godine, a natječaj je provodilo
Ministarstvo poljoprivrede. Nadalje navodi da su prijavljene 4 ceste u kojima se nalazi i cesta za
Gradec. Gradonačelnica navodi da je u više navrata kontaktirala Ministarstvo poljoprivrede, i pismeno
i telefonski, te da je dobila informaciju da će se započeti s radovima, ali nažalost još uvijek ništa.
Zadnja informacija je da se izvode radovi na putevima u Zagrebačkoj županiji, te da zatim na red
dolazi Varaždinska županija.
Vezano za pitanje što je napravljeno za osobe s invaliditetom, gradonačelnica odgovara da Grad
pomaže u radu Udruzi slijepih Varaždinske županije, Udruzi oboljelih od celijakije, Udruzi ILCO te da
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putem Udruge Sunce sufinancira rad osobnog asistenta djetetu s poteškoćama u razvoju. Napominje
da, izvan okvira udruga, ne može reći da je nešto napravljeno za osobe s invaliditetom.
Vijećnika Silvija Hajduka zanima koliko Grad ima parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom, te traži
pisani odgovor.
Vijećnik Marko Plišo postavio je pitanje vezano za izgradnju vodovoda Pustičnjak, zanima ga kad se
ide u realizaciju. Vezano za neasfaltirane puteve na području Grada Varaždinskih Toplica, zanima ga
kad će se započeti s radovima popravka tih puteva koji su nakon obilnih padalina postali neprohodni,
između ostalog i put Gradec kojeg je spomenuo i vijećnik Hajduk.
Moli pisani odgovor na prvo pitanje.
Gradonačelnica odgovara da će se uputiti dopis Varkomu d.d., vezano za izgradnju vodovoda
Pustičnjak. Vezano za popravak neasfaltiranih puteva, gradonačelnica odgovara da se na tome radi.
Vijećnika Bedekovića zanima na kojoj lokaciji će se graditi Novi vrtić.
Gradonačelnica odgovara da će se vrtić graditi u Novom kvartu.
Pošto se nitko više nije javio prešlo se je na utvrđivanje Dnevnog reda.
Predsjednica navodi da je danas primljen materijal za dopunske točke, stoga, sukladno članku 60.
Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, predsjednica je za sjednicu
predložila dopunu Dnevnog reda unošenjem dopunskih točki koje su joj dostavljene danas,
neposredno prije sjednice. Dopuna se odnosi na sljedeće točke:
3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova produženog boravka i davanju suglasnosti
za organizaciju produženog boravka u osnovnim školama na području Grada
Varaždinskih Toplica,
4. Prijedlog Odluke o davanju pozitivnog mišljenja na konačni Nacrt Komunikacijske
strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja
Varaždin.
Potom je predsjednica vijeća upitala vijećnike da li se slažu s predloženom dopunom dnevnog reda?
Predsjednica je konstatirala da su vijećnici jednoglasno, sa 10 glasova „za“, prihvatili dopunu
Dnevnog reda.
Potom je upitala vijećnike da li imaju prijedloge za daljnju dopunu ili izmjenu Dnevnog reda.
Pošto nije bilo prijedloga predsjednica je dala na glasovanje predloženi Dnevni red s dopunom.
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 Odluke o donošenju 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Varaždinske Toplice,
2. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina k.č.br 4892/1, 4892/2, 4892/3, z.k. ul. 1414, k.o.
Varaždinske Toplice,
3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova produženog boravka i davanju suglasnosti za
organizaciju produženog boravka u osnovnim školama na području Grada Varaždinskih
Toplica,
4. Prijedlog Odluke o davanju pozitivnog mišljenja na konačni Nacrt Komunikacijske strategije i
komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Varaždin.
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TOČKA 1.
PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE
Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o
donošenju 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždinske Toplice.
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o donošenju 5. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Varaždinske Toplice, na razmatranje i donošenje, a za izvjestiteljicu navedene točke
odredila je planerku, gospođu Marinu Kögl, koju je predsjednica zamolila za kratko izvješće.
Marina Kögl, podnijela je kratko izvješće.
Predsjednica Komisije za statut, poslovnik i normativnu 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 donošenju 5. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Varaždinske Toplice, 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 donošenju 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždinske Toplice.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“, prihvatilo je Prijedlog Odluke o donošenju 5. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Varaždinske Toplice.
Tekst akta glasi:
Odluka o donošenju 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždinske Toplice, koja
se zbog opsega ne citira u ovom zapisniku, dostupna je na pregled u spisu:
KLASA: 350-02/21-01/4.
TOČKA 2.
PRIJEDLOG ODLUKE O KUPNJI NEKRETNINA K.Č.BR 4892/1, 4892/2, 4892/3, Z.K. UL. 1414,
K.O. VARAŽDINSKE TOPLICE
Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o
kupnji nekretnina k.č.br 4892/1, 4892/2, 4892/3, z.k. ul. 1414, k.o. Varaždinske Toplice.
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina k.č.br 4892/1, 4892/2, 4892/3, z.k.
ul. 1414, k.o. Varaždinske Toplice,na razmatranje i donošenje, a za izvjestitelja navedene točke
odredila je Marka Jeličića, pročelnika JUO Grada Varaždinskih Toplica, kojeg je predsjednica
zamolila za kratko izvješće.
Pročelnik Marko Jeličić, podnio je kratko izvješće.
Predsjednica Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost, 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 kupnji nekretnina k.č.br 4892/1, 4892/2, 4892/3, z.k.
ul. 1414, k.o. Varaždinske Toplice, prihvati u predloženom tekstu.
O ovome prijedlogu predsjednica otvara raspravu.
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Vijećnika Željka Bedekovića zanima kad će započeti gradnja, navodi da Grad stalno otkupljuje, ali
ništa ne gradi. Vijećnik moli da mu se pisanim putem dostave podaci koliko je procjena nekretnina
napravljeno u mandatu gradonačelnice Ratković.
Gradonačelnica odgovara da su predani svi potrebni papiri za izdavanje građevinske dozvole za
izgradnju priključka novom autobusnom kolodvoru sa državne ceste DC526 i Cvjetne ulice u
Varaždinskim Toplicama, te izgradnje pješačkih staza i izgradnje novog raskrižja DC526 i Cvjetne
ulice.
Vezano za dostavu svih procjena gradonačelnica navodi da će služba pripremiti tražene podatke.
Vijećnik Željko Bedeković pohvalio je današnje otvaranje mosta u Tuhovcu. Smatra da
gradonačelnica nema ništa s tim projektom, ali pohvaljuje projekt kojim je olakšan život stanovnicima.
Vijećnik Nedeljko Mihalić slaže s s vijećnikom Bedekovićom, navodi da je izgradnja mosta stavljena u
proračun Hrvatskih cesta još 2016. godine, te da je trebalo par godina da se projekt privede kraju.
Smatra da je dobro sve što je napravljeno, jer ostaje stanovnicima.
Vijećnik Draženko Pokos navodi da je on trebao pohvaliti gradonačelnicu za otvorenje mosta u
Tuhovcu, ali je zadovoljan što je oporba to prije njega napravila.
Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje
Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina k.č.br 4892/1, 4892/2, 4892/3, z.k. ul. 1414, k.o. Varaždinske
Toplice.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“, prihvatilo je Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina k.č.br 4892/1,
4892/2, 4892/3, z.k. ul. 1414, k.o. Varaždinske Toplice.

Tekst odluke glasi:
ODLUKA
o kupnji nekretnina k.č.br 4892/1, 4892/2, 4892/3, z.k. ul. 1414, k.o. Varaždinske Toplice
Članak 1.
Grad Varaždinske Toplice kupuje nekretnine oznake:
- k.č.br. 4892/1, u naravi pašnjak, površine 184 m²,
- k.č.br. 4892/2, u naravi pašnjak, površine 644 m² i
- k.č.br. 4892/3, u naravi pašnjak, površine 378 m²,
ukupne površine 1206 m2, pri čemu prodavateljica Bosiljka Smiljan, OIB: 33338730514, iz Varaždina,
Dobriše Cesarića 141, jamči da su nekretnine koje prodaje njezino isključivo vlasništvo i posjed, u
cijelosti.
Članak 2.
Cijena nekretnina iz članka 1. ove Odluke, utvrđuje se prema procjembenom elaboratu
ovlaštenog stalnog sudskog vještaka za područje građevinarstva i procjenu nekretnina Aleksandra
Samca, Arsing d.o.o. Varaždin, broj: ARS 03-48/2022, od 21. travnja 2022. godine i procjembenom
elaboratu ovlaštenog stalnog sudskog vještaka za poljoprivredu-gospodarstvo i procjenu
poljoprivrednog zemljišta Josipa Haramije, Ludbreg, broj: VT-1/2022, od svibnja 2022. godine.
Ukupna cijena nekretnina iz članka 1. ukupne površine 1206 m2, iznosi 106.600,00 kuna
(slovima: sto šest tisuća i šest stotina kuna).
Članak 3.
Kupoprodajna cijena iz članka 2. ove Odluke ima se isplatiti u roku od 15 dana od dana ovjere
ugovora o prodaji nekretnine, na teret proračunskih sredstava Grada Varaždinskih Toplica za 2022.,

6
godinu, prema odgovarajućoj poziciji i stavci Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2022. godinu i
projekcija za 2023. i 2024. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 103/2021.).
Članak 4.
Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica da sklopi odgovarajući kupoprodajni
ugovor za kupnju nekretnina iz članka 1. ove Odluke, a kojim će se regulirati sva prava i obveze
prodavatelja i kupca u skladu s mjerodavnim odredbama kojima se uređuju obvezni odnosi i
stvarnopravno stjecanje nekretnine.
Članak 5.
Ova se Odluka objavljuje u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a na snagu stupa
osmi dan od dana objave.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Ljubica Nofta dipl. oec.

TOČKA 3.
PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA PRODUŽENOG BORAVKA I DAVANJU
SUGLASNOSTI ZA ORGANIZACIJU PRODUŽENOG BORAVKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA
PODRUČJU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA
Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici danas kao dopunsku točku današnje sjednice,
primili Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova produženog boravka i davanju suglasnosti za
organizaciju produženog boravka u osnovnim školama na području Grada Varaždinskih Toplica.
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova produženog boravka i davanju
suglasnosti za organizaciju produženog boravka u osnovnim školama na području Grada
Varaždinskih Toplica, a za izvjestitelja navedene točke odredila je Marka Jeličića, pročelnika JUO
Grada Varaždinskih Toplica, kojeg je predsjednica zamolila za kratko izvješće.
Pročelnik Marko Jeličić, podnio je kratko izvješće.
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednica otvara raspravu.
Vijećnik Željko Bedeković pohvaljuje gradonačelnicu na ovom prijedlogu odluke kojom će Grad
financirati prijevoz djece u školu.
Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje
Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova produženog boravka i davanju suglasnosti za organizaciju
produženog boravka u osnovnim školama na području Grada Varaždinskih Toplica.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova produženog
boravka i davanju suglasnosti za organizaciju produženog boravka u osnovnim školama na području
Grada Varaždinskih Toplica.
Tekst akta glasi:

ODLUKA
o sufinanciranju troškova produženog boravka i davanju suglasnosti za organizaciju
produženog boravka u osnovnim školama na području Grada Varaždinskih Toplica
Članak 1.
Daje se suglasnost za organizaciju produženog boravka u Osnovnoj školi Antuna i Ivana
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Kukuljevića Varaždinske Toplice sa sjedištem u Varaždinskim Toplicama, Ulica grada Vukovara 1,
42223 Varaždinske Toplice i u Osnovnoj školi Svibovec sa sjedištem u Ulici braće Radić 4, Svibovec,
42223 Varaždinske Toplice, počevši od školske godine 2022/2023.
Utvrđuje se da će se produženi boravak kao oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjenog
učenicima razredne nastave od 1. do 4. razreda organizirati u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini u
svakoj školi u nastavnoj godini 2022./2023., a na način propisan Zakonom o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011.,
5/2012., 16/2012., 16/2012., 86/2012., 94/2013., 152/014., 7/2017., 68/18., 98/19. i 64/20.) i drugim
mjerodavnim propisima.
Članak 2.
Grad Varaždinske Toplice će sufinancirati troškove programa produženog boravka sukladno
Odluci o financiranju programa produženog boravka učenika u osnovnim školama kojih je osnivač
Varaždinska županija („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 49/2018.), koji odgovara trošku
plaće s doprinosima i drugim propisanim naknadama radnika koji radi u produženom boravku.
Isplata iznosa pomoći iz prethodnog stavka vršit će se mjesečno, i to u tekućem mjesecu za
troškove učinjene u prethodnom mjesecu, odobrenjem gradonačelnice, na temelju obrazloženog
zahtjeva osnovnih škola sa prezentiranim ugovorom o radu, izračunom troškova plaća i naknade
plaće s doprinosima i drugim propisanim naknadama i preslike mjesečne evidencije rada jednog
radnika koji radi u produženom boravku.
Članak 3.
Grad Varaždinske Toplice jest ovlašten obavljati nadzor namjenskog utroška sredstava iz
članka 2. ove Odluke te u tu svrhu tražiti dostavu knjigovodstvene i druge dokumentacije, vršiti uvid u
stanje propisanih evidencija i obavljati druge potrebne radnje.
Članak 4.
Produženi boravak u Osnovnoj školi Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice i
Osnovnoj školi Svibovec, Grad Varaždinske Toplice će financirati iz proračunskih sredstava koja će
se, u 2022. povećati odgovarajućim izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu, te
Proračunom za 2023. godinu, u Razdjelu 02 Upravna tijela grada, Glava 002 06. Obrazovanje,
Program 2012. Sufinanciranje osnovnog školstva.
Članak 5.
Provedba ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinskih
Toplica.
Članak 6.
Ova će Odluka biti objavljena u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a stupit će na
snagu prvog dana od dana objave.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Ljubica Nofta, dipl. oec.
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TOČKA 4.
PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU POZITIVNOG MIŠLJENJA NA KONAČNI NACRT
KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE I KOMUNIKACIJSKOG AKCIJSKOG PLANA STRATEGIJE
RAZVOJA URBANOG PODRUČJA VARAŽDIN
Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici kao dopunsku točku današnje sjednice primili
Prijedlog Odluke o davanju pozitivnog mišljenja na konačni Nacrt Komunikacijske strategije i
komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Varaždin.
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o davanju pozitivnog mišljenja na konačni Nacrt
Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja
Varaždin, na razmatranje i donošenje, a za izvjestitelja navedene točke odredila je Marka Jeličića,
pročelnika JUO Grada Varaždinskih Toplica, kojeg je predsjednica zamolila za kratko izvješće.
Pročelnik Marko Jeličić, podnio je kratko izvješće.
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednica otvara raspravu.
Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje Prijedlog
Odluke o davanju pozitivnog mišljenja na konačni Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog
akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Varaždin.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o davanju pozitivnog mišljenja na
konačni Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja urbanog
područja Varaždin.
Tekst akta glasi:
ODLUKA
o davanju pozitivnog mišljenja na konačni Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog
akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Varaždin
Članak 1.
Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica daje pozitivno mišljenje na
konačni Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja urbanog
područja Varaždin.
Članak 2.
Ova Odluka dostavlja se Koordinacijskom vijeću urbanog područja Varaždin i Gradu
Varaždinu na daljnje postupanje.
Članak 3.
Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a stupa na snagu
prvog 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 16:45 sati.
Dovršeno!
ZAPISNIČAR

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Martina Loborec
Ljubica Nofta, dipl. oec

