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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: 021-05/22-01/5 
URBROJ: 2186-26-01-22-8 
Varaždinske Toplice, 2. kolovoza 2022. 
 

Z A P I S N I K 
od 2. kolovoza 2022. 

 
sa 10. sjednice Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica održane 2. kolovoza 2022. godine. Sjednica je 
sazvana pisanim putem pozivom KLASA: 021-05/22-01/5, URBROJ: 2186-26-01-22-1 od 26. srpnja 
2022. godine, održana u prostoru gradske vijećnice Grada Varaždinskih Toplica, Ulica dr. Franje 
Tuđmana 4, a započela je s radom u 17.00 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, Josip Hajduk, Ljubica 
Nofta, Kristijan Remenar, Stjepan Denžić, Nedeljko Mihalić, Srećko Detelj i Dragutin Šarec.  
 
Sjednici nisu prisustvovali vijećnici: Željko Bedeković, Silvio Hajduk i Marko Plišo. 
 
Svoje neprisustvovanje sjednici vijećnici nisu najavili.  
 
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 9. sjednice Gradskog vijeća održane 14. 
lipnja 2022.  
 
Na upit predsjednice da li ima primjedbi na zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada 

Varaždinskih Toplica, nitko od prisutnih vijećnika nije imao primjedbe.  

 
Predsjednica je stavila zapisnik na glasovanje. 
Gradsko vijeće je zapisnik sa sjednice Gradskog vijeća održane 14. lipnja 2022. godine prihvatilo 
jednoglasno.  
Pitanja vijećnika, odnosno aktualni sat. 
 
Vijećnik Srećko Detelj postavio je pitanje vezano za izgradnju uspornika u mjestu Tuhovec, zanima 
ga u kojoj su fazi radovi. Nadalje, vijećnika zanima tko određuje vrijeme ukopa umrle osobe, da li 
tvrtka Forum Toplice d.o.o., ili svećenik. Zadnje pitanje odnosi se na izvođenje radova na groblju, 
zanima ga tko je odgovoran, te tko kontrolira radove koji se odvijaju na groblju. Vijećnik navodi da je 
prilikom posjeta obiteljskog groba, primjetio da je spomenik poliven uljem, a kojeg nije moguće očistiti, 
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ostale su mrlje, stoga ga zanima tko je za to odgovoran, te kome se za tu nastalu štetu on može 
obratiti. 
 
Gradonačelnica odgovora da izgradnju uspornika izvode Hrvatske ceste d.o.o., te da će im služba 
uputiti upit vezano za fazu izvođenja tih radova. 
Vezano za utvrđivanje datuma ukopa umrle osobe, te tko je nadležan za kontrolu radova na groblju, 
gradonačelnica navodi da će služba uputiti dopis Forumu Toplice d.o.o. 
 
Vijećnik Srećko Detelj navodi da je prisustvovao ukopu koji je zakazan u 13:00 sati dok je vani bila 
neizdrživo visoka temperatura, te stariji ljudi jednostavno nisu mogli izdržati stajanje na suncu. Dok je 
pitao zašto se pogreb u takvim situacijama ne vrši u kasnijim satima, dobio je odgovor da radnici 
Foruma Toplice d.o.o. imaju rado vrijeme do 15:00 sati, te da obavljanje poslova nakon tog vremena 
iziskuje plaćanje prekovremenog rada, što nije moguće radi manjkavosti proračuna tvrtke. Vijećnik 
smatra da nije normalna situacija da Forum Toplice d.o.o. ne vrši poslove ukopa nakon 15:00 sati. 
 
Gradonačelnica navodi da, koliko je njoj poznato, ukop umrle osobe mora se izvršiti u roku od 24 do 
48 sati od nastupa smrti, smatra da je to možda također jedan od razloga, ali da će svakako uputiti 
dopis Forumu Toplice d.o.o. za točnu informaciju o njihovom postupanju. 
 
Vijećnik Stjepan Denžić postavio je pitanje vezano za aglomeraciju na području Grešćevine i 
Leskovca, zanima ga da li postoje kakva saznanja o tome, da li će Varkom nastaviti s radovima. 
 
Gradonačelnica navodi da je svima vjerojatno poznata situaciji s Varkomom te da ne bi ništa posebno 
komentirala vezano za to, osim da postoje određeni problemi u njihovom poslovanju, ali da će služba 
svakako poslati upit Varkomu d.d. vezano za izvođenje radova aglomeracije. 
 
Vijećnica Verica Pantaler moli da se od Varkoma zatraži pojašnjenje dopisa vezano za priključak 
stanovnika Svibovca na kanalizacijsku mrežu. 
 
Vijećnik Draženko Pokos navodi da su uspornici u Tuhovcu potrebni jer vozači prebrzo voze, 
pogotovo nakon što je pošten u promet novi most. Smatra da bi postavljanje kamere na ulasku u 
naselje riješilo ovaj problem, ali da svakako treba izaći na teren i utvrditi sve potrebe, a potom 
zatražiti rješenje problema od stručne osobe. Napominje da je potrebno da se Grad ozbiljno uključi u 
rješavanje ovog problema. 
 
Gradonačelnica navodi da će kontaktirati policiju i javnopravna tijela koja upravljaju tim cestama da 
urgiraju. 
 
Gradonačelnica je zamolila predsjednicu Gradskog vijeća da joj dozvoli da se kratko obrati 
vijećnicima sa par informacija. 
 
Predsjednica je odobrila kratko obraćanje vijećnicima. 
 
Gradonačelnica navodi da, vezano za prošlu sjednicu na kojoj se raspravljalo o prodaji gradskog 
zemljišta, da je zemljište procijenjeno na 26.000,00 kuna, a prodano je za 46.000,00 kuna te da je 
pristigla samo jedna ponuda za kupnju i to od strane gospodina Valenta Juršetića iz Vrbovca, a koji je 
otkupio i ostala zemljišta na tom području. Nadalje navodi da Grad priprema prijavu projekta na Javni 
poziv nacionalnog plana oporavka i otpornosti za turizam, a gdje je moguća prijava investicije do 50 
milijuna kuna. Navodi da bi konačno išla u projekt Pučka kupelj, Perivoj Marije Ružičke Strozzi, 
Iskopine i dio Parka. U taj projekt uključeno je puno osoba te je u najavi da će prijave biti moguće od 
1. rujna 2022. godine. Partneri u projektu su Varaždinska županija, Specijalna bolnica za medicinsku 
rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Turistička zajednica Grada Varaždinske Toplice, Zavičajni muzej 
Varaždinske Toplice, Arheološki muzej Zagreb i Javna ustanova za zaštitu prirode Varaždinske 
županije. Ujedno, gradonačelnica navodi da se nada da će konačno, kroz mjesec dana, biti gotova 
građevinska dozvola za D526. 
 
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. 
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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 Odluke o izradi Plana ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 
2021.-2031. godine, 

2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila i ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja i 
obrazovanja u Dječjem vrtiću Tratinčica Varaždinske Toplice, 

3. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 
dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih Toplica, 

4. Prijedlog Izmjene Plana davanja koncesija za 2022. godinu, 
5. Prijedlog Izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje od 2022. 

do 2024. godine, 
6. Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju, 
7. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih 

Toplica za razdoblje od 2021. do 2027. godine, 
8. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u JUO Grada Varaždinskih 

Toplica. 
 
 
 
 

TOČKA 1. 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA UKUPNOG RAZVOJA GRADA VARAŽDINSKIH 

TOPLICA ZA RAZDOBLJE OD 2021.-2031. GODINE 
 
Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o 
izradi Plana ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021.-2031. godine. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o izradi Plana ukupnog razvoja Grada Varaždinskih 
Toplica za razdoblje od 2021.-2031. godine, na razmatranje i donošenje, a za izvjestitelja navedene 
točke odredila je pročelnika Marka Jeličića, mag. iur., kojeg je predsjednica zamolila za kratko 
izvješće. 
 

Pročelnik je podnio 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 izradi Plana ukupnog razvoja Grada Varaždinskih 
Toplica za razdoblje od 2021.-2031. godine, 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 izradi Plana ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021.-2031. 
godine. 
 
Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“, prihvatilo je Prijedlog Odluke o izradi Plana ukupnog razvoja 
Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021.-2031. godine. 
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Tekst akta glasi: 
 

ODLUKA 

O IZRADI PLANA UKUPNOG RAZVOJA GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA  

ZA RAZDOBLJE OD 2021.-2031. GODINE 

I. 

Ovom Odlukom Gradsko Vijeće Grada Varaždinskih Toplica daje suglasnost za izradu 

temeljnog planskog dokumenta Plana ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 

2021.-2031. godine (dalje u tekstu Plan razvoja). 

II. 

Plan razvoja izradit će se sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske 

(»Narodne novine«, broj 147/14, 123/17, 118/18) i Zakonu o sustavu strateškog planiranja i 

upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17). 

III. 

Temeljem članka 22. i 23. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem 

Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17) akti strateškog planiranja od značaja za jedinice 

lokalne samouprave jesu planovi razvoja jedinice lokalne samouprave i provedbeni programi jedinica 

lokalne samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih 

akata strateškog planiranja. 

 

IV. 

Plan razvoja je strateški akt planiranja, kojim će se definirati posebni ciljevi usmjereni prema 

društveno-gospodarskom razvoju Grada Varaždinskih Toplica te identificirati ključni razvojni projekti 

Grada. 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske 

županije«, a objavit će se na službenoj web stranici Grada Varaždinskih Toplica i dostupna je javnosti 

u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13., 

85/15. i 69/22.). 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

 Ljubica Nofta dipl. oec. 

 
TOČKA 2. 

PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU MJERILA I EKONOMSKOJ CIJENI PROGRAMA 
PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U DJEČJEM VRTIĆU TRATINČICA 

VARAŽDINSKE TOPLICE 
 
Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o 
utvrđivanju mjerila i ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću 
Tratinčica Varaždinske Toplice. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila i ekonomskoj cijeni programa 
predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Tratinčica 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. 
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Pročelnik Marko Jeličić, podnio je kratko izvješće. 

Član Komisije za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih, Josip Hajduk, podnio je 
izvješće Komisije. 

Komisija za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica predlaže Gradskom 
vijeću da, Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila i ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja i 
obrazovanja u Dječjem vrtiću Tratinčica Varaždinske Toplice, 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 mjerila i ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 
Dječjem vrtiću Tratinčica Varaždinske Toplice. 
 
Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“, prihvatilo je Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila i ekonomskoj 
cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Tratinčica Varaždinske Toplice 
 
 

Tekst odluke glasi: 
 

ODLUKU 

o utvrđivanju mjerila i ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja  

u Dječjem vrtiću Tratinčica Varaždinske Toplice 

 

Članak 1. 

 Odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi jest javna potreba Grada Varaždinskih Toplica 

koja se ostvaruje u skladu s odredbama mjerodavnih zakonskih i podzakonskih propisa, proračuna 

Grada i programa javnih potreba kao i ove odluke te drugih općih akata Grada.  

 

Članak 2. 

 Grad Varaždinske Toplice jest osnivač javne ustanove Dječji vrtić Tratinčica Varaždinske 

Toplice sa sjedištem u Varaždinskim Toplicama, Ulica braće Radića 14 čijim se djelovanjem ostvaruje 

program javnih potreba Grada Varaždinskih Toplica, u području predškolskog odgoja.  

 

 Sredstva za financiranje djelatnosti javne ustanove iz prethodnog stavka ostvaruju se, prije 

svega iz: 

- proračuna Grada Varaždinskih Toplica kao osnivača ustanove i isplatitelja mjesečnih iznosa 

sufinanciranja provođenja redovitog cjelodnevnog programa vrtića,  

- sudjelovanja roditelja djeteta korisnika redovitog cjelodnevnog programa vrtića u podmirenju 

ekonomske cijene vrtića (u nastavku: udio roditelja korisnika programa).  

 

Iznimno, sredstva za financiranje djelatnosti javne ustanove, ostvaruju se, u posebnim 

slučajevima i iz: 

- proračuna županije, 

- državnog proračuna, 

- proračuna drugih jedinica lokalne samouprave, 

- drugih izvora predviđenih posebnim propisom.   

 

 Grad Varaždinske Toplice, kao osnivač ustanove, Dječjem vrtiću Tratinčica Varaždinske 

Toplice osigurava odgovarajući prostor i opremu za trajno obavljanje djelatnosti, sredstva za 

investicijsko održavanje i popravak objekata i opreme te dijela bruto plaća zaposlenika.  

  

 Ovom se Odlukom utvrđuje ekonomska cijena redovitog cjelodnevnog programa predškolskog 
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odgoja u Dječjem vrtiću Tratinčica Varaždinske Toplice i iznos udjela roditelja korisnika programa u 

podmirenju navedene ekonomske cijene. 

 

 Odredbe kojima se, ovom Odlukom, uređuju prava i obveze roditelja korisnika programa 

predškolskog odgoja i obrazovanja, na odgovarajući se način odnose i na skrbnike, odnosno druge 

zakonske zastupnike kojima je povjerena skrb nad maloljetnim djetetom korisnikom programa vrtića, 

u slučajevima određenima mjerodavnim propisima.  

 

Članak 3.  

 Ekonomska cijena redovitog cjelodnevnog programa predškolskog odgoja (u trajanju od 7 do 

10 sati dnevno) u Dječjem vrtiću Tratinčica Varaždinske Toplice iznosi 1.950,00 kuna (slovima: 

tisućudevetstopedeset kuna i nula lipa) mjesečno po djetetu.  

 

Članak 4. 

 Udio roditelja korisnika programa Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice u podmirenju 

ekonomske cijene redovitog cjelodnevnog programa utvrđuje se u fiksnom mjesečnom iznosu od 

750,00 kuna (slovima: sedamstotinapedeset kuna i nula lipa).  

  

 Razlika između iznosa navedenog u prethodnom stavku ovog članka Odluke i  pune 

ekonomske cijene redovitog cjelodnevnog programa Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice, 

podmiruje se iz proračuna Grada Varaždinskih Toplica koji kao osnivač ustanove, s osnove dijela 

obveze propisane odredbom članka 2. stavka 4. ove Odluke u namirenju mjesečne ekonomske cijene 

sudjeluje s iznosom od 600,00 kuna, dok preostali iznos od 600,00 kuna predstavlja sudjelovanje 

Grada u izvršenju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za korisnike s 

prebivalištem na području Varaždinskih Toplica.   

 

Članak 5.  

 Iznimno od odredbe članka 4. ove Odluke, udio roditelja korisnika programa u podmirenju 

ekonomske cijene redovitog cjelodnevnog programa Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice 

utvrđuje se u fiksnom mjesečnom iznosu od 600,00 kuna (slovima: šeststotinakuna) za sljedeće 

korisnike:  

a) za dijete s teškoćama, 

b) za dijete čiji roditelj ima status invalida ili žrtve Domovinskog rata, odnosno osobe nestale u 

Domovinskom ratu, 

c) za dijete samohranog roditelja (roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga),  

d) za dijete učenika i redovitih studenata.  

 

 Iznimno od odredbe članka 4. ove Odluke, ukoliko je u Dječji vrtić Tratinčica Varaždinske 

Toplice, istodobno upisano više djece istih roditelja, tada se udio roditelja korisnika programa za 

drugo dijete utvrđuje u fiksnom mjesečnom iznosu od 600,00 kuna, dok se roditelji oslobađaju od 

obveze sudjelovanja u podmirenju ekonomske cijene redovitog programa za treće i svako sljedeće 

dijete koje je neposredni korisnik usluga ustanove. 

 

 Razlika između iznosa navedenog u prethodnom stavku ovog članka Odluke i  pune 

ekonomske cijene redovitog cjelodnevnog programa Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice, 

podmiruje se iz proračuna Grada Varaždinskih Toplica koji kao osnivač ustanove, s osnove dijela 

obveze propisane odredbom članka 2. stavka 4. ove Odluke u namirenju mjesečne ekonomske cijene 

sudjeluje s iznosom od 650,00 kuna, dok preostali iznos od 700,00 kuna predstavlja sudjelovanje 

Grada u izvršenju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za korisnike s 

prebivalištem na području Varaždinskih Toplica.  
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Članak 6.  

 Odredbe članaka 4. i 5. ove Odluke o udjelu roditelja korisnika programa Dječjeg vrtića 

Tratinčica Varaždinske Toplice u podmirenju ekonomske cijene redovitog cjelodnevnog programa u 

fiksnim mjesečnim iznosima, odnose se isključivo na djecu korisnike usluga koja, zajedno s barem 

jednim od roditelja, imaju prebivalište na području Grada Varaždinskih Toplica.  

 

 Ukoliko je korisnik usluga redovitog cjelodnevnog programa Dječjeg vrtića Tratinčica 

Varaždinske Toplice dijete čije prebivalište nije na području Grada Varaždinskih Toplica, udio roditelja 

u podmirenju ekonomske cijene vrtića određuje se u punoj visini ekonomske cijene vrtića.  

 

 Iznimno, udio roditelja u podmirenju ekonomske cijene vrtića odredit će se u visini koja 

odgovara razlici ekonomske cijene vrtića i iznosa sufinanciranja od strane jedinice lokalne 

samouprave na čijem području dijete korisnik usluge ima prebivalište ili od drugog ovlaštenog 

isplatitelja sufinanciranja, ukoliko je takvo sufinanciranje odobreno i provodi se u skladu sa propisima.  

 

Članak 7. 

 Udio roditelja korisnika programa u podmirenju ekonomske cijene redovitog cjelodnevnog 

programa Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice u fiksnim mjesečnim iznosima propisanima 

odredbom članka 5. ove Odluke utvrđuje odgovorna osoba navedene javne ustanove, na temelju 

podnijetog zahtjeva roditelja, potkrijepljenog vjerodostojnim ispravama (primjerice, ali ne i isključivo: 

uvjerenje izdano po nadležnom tijelu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o utvrđenim 

teškoćama u razvoju, potvrda nadležnog ureda državne uprave u županiji o utvrđenom statusu 

invalida Domovinskog rata, osobe nestale u Domovinskom ratu ili žrtve Domovinskog rata, potvrda o 

statusu učenika ili redovitog studenta, rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o utvrđenom 

statusu samohranog roditelja i dr.).  

 Ukoliko roditelj djeteta korisnika redovitog cjelodnevnog programa Dječjeg vrtića Tratinčica 

Varaždinske Toplice, propusti ili odbije podnijeti zahtjev i dostaviti vjerodostojne isprave kao dokaz 

prava iz članka 5. ove Odluke, iznos sudjelovanja u podmirenju ekonomske cijene utvrđuje se u visini 

propisanoj odredbom članka 4. ove Odluke.  

 

Članak 8.  

 Iznos udjela roditelja korisnika programa u podmirenju ekonomske cijene redovitog 

cjelodnevnog programa Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice umanjuje se za 50% u jednom 

mjesecu tijekom godine, zbog korištenja godišnjih odmora, ukoliko dijete, iz tog razloga, uopće ne 

pohađa vrtić u razdoblju od najmanje 30 dana neprekidno. 

 

Članak 9.  

 Uvjeti, rokovi i način mjesečnog podmirenja iznosa udjela roditelja korisnika u ekonomskoj 

cijeni redovitog cjelodnevnog programa Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice određuju se 

internim aktima navedene javne ustanove. 

 

 Iznosi koji se, na teret proračuna Grada, podmiruju u svrhu namirenja razlike do pune 

ekonomske cijene redovitog cjelodnevnog boravka, uplaćuju se na žiro-račun Dječjeg vrtića Tratinčica 

Varaždinske Toplice.  

 

 Iznosi koji se podmiruju na ime udjela roditelja korisnika programa, uplaćuju se na žiro-račun 

Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice.      

 

Članak 10. 

 Ekonomska cijena propisana odredbom članka 3. ove Odluke i iznosi udjela roditelja korisnika 

u podmirenju ekonomske cijene propisani odredbama članaka 4. i 5. ove Odluke mogu se izmijeniti 

odlukom Gradskog vijeća, na prijedlog gradonačelnice i/ili Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tratinčica 
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Varaždinske Toplice, u slučaju porasta troškova provođenja redovitog programa vrtića zbog 

povećanja cijene energenata, prehrane i drugih općih troškova ustanove za više od 5%.  

 

Članak 11. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju mjerila i ekonomskoj 

cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ Varaždinske Toplice 

KLASA: 601-02/18-01/7, URBROJ: 2186/026-01-18-4, od 13. travnja 2018., objavljena u „Službenom 

vjesniku Varaždinske županije“ broj: 25/2018.  

 

Članak 12. 

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

osmog dana od dana objave.  

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

                          Ljubica Nofta, dipl. oec. 

 

 

 

TOČKA 3. 
PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE 

KOMUNALNE DJELATNOSTI DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA 
VARAŽDINSKIH TOPLICA 

 
Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o 
ukidanju Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na 
području Grada Varaždinskih Toplica. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o davanju koncesije za obavljanje 
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova 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. 

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 ukidanju Odluke o davanju koncesije za obavljanje 
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih Toplica, prihvati u 
predloženom tekstu. 
 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednica otvara raspravu. 
 
Vijećnik Srećko Detelj navodi da su cijene Lukoma d.d. bile puno veće od ostalih tvrtki koje su vršile 
dimnjačarske usluge, ujedno smatra da čim prije treba pokrenuti postupak sklapanja ugovora s 
drugim koncesionarom.  
  
Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje 
Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 
dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih Toplica. 
 
Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o davanju 
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih 
Toplica. 
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Tekst akta glasi: 
 

ODLUKA 

o ukidanju Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na 

području Grada Varaždinskih Toplica  

 

I.  

 Utvrđuje se kako je na temelju Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih Toplica, KLASA: UP/I-363-05/20-

01/18, URBROJ: 2186/026-01-20-4, od 9. studenoga 2020. godine, u nastavku skraćeno: Odluka o 

koncesiji) kao odabranom najpovoljnijem ponuditelju, koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih Toplica dodijeljena trgovačkom društvu Lukom 

d.o.o., Ludbreg, Koprivnička 17, OIB: 29732862130 (u nastavku skraćeno: koncesionar), i to na rok 

od deset (10) godina, počevši od dana potpisa Ugovora o koncesiji, KLASA: 363-05/20-01/4, 

URBROJ: 2186/026-03-20-27, od 30. studenoga 2020. kojim su pravnim poslom utvrđena prava i 

obveze davatelja koncesije i koncesionara (u nastavku skraćeno: Ugovor o koncesiji). 

 

 Utvrđuje se kako je dana 27. svibnja 2022. zaprimljeno pismeno koncesionara naslovljeno kao 

Prijedlog za sporazumnim raskidom Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova, a iz 

kojeg slijedi kako koncesionar traži raskid Ugovora o koncesiji zbog razloga operativne i faktične 

nemogućnosti obavljanja predmetne uslužne komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova u opsegu 

predviđenim Ugovorom o koncesiji na području Grada Varaždinske Toplice, kao i zbog nedovoljnih 

kadrovskih i tehničkih kapaciteta. 

 

II.  

 Usvaja se zahtjev koncesionara te se, zbog razloga operativne i faktične nemogućnosti 

obavljanja poslova predviđenih Ugovorom o koncesiji, kao i zbog nedovoljnih kadrovskih i tehničkih 

kapaciteta, ovom Odlukom ukida Odluka o koncesiji i raskida Ugovor o koncesiji uz niže navedene 

uvjete.  

 

III.  

 Ovlašćuje se stručna služba Jedinstvenog upravnog odjela Grada Varaždinskih Toplica da, 

sukladno čl. 7. st. 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj: 69/17, 107/20) na provedbu 

pripremnih radnji za pokretanje novog postupka davanja koncesije za obavljanje uslužne komunalne 

djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih Toplica. 

 

IV.  

 Do stupanja na snagu ugovora o koncesiji za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih Toplica koji će biti sklopljen između Grada 

Varaždinskih Toplica i novog koncesionara odabranog u postupku dodjele koncesije pokrenutome 

sukladno točki III. ove Odluke, dimnjačarske poslove na području Grada Varaždinskih Toplica, radi 

sprječavanja nastanka štete po život i zdravlje ljudi i imovinu, obavljat će i nadalje trgovačko društvo 

Lukom d.o.o., Ludbreg, Koprivnička 17, OIB: 29732862130, u skladu s cijenama propisanima 

Troškovnikom dimnjačarskih usluga koji je sastavni Ugovora o koncesiji te uvjetima propisanima u čl. 

10. i 11. tog Ugovora.  

 

 Grad Varaždinske Toplice izvršit će povrat instrumenata osiguranja predanih od strane 

koncesionara trgovačkog društva Lukom d.o.o., Ludbreg, Koprivnička 17, OIB: 29732862130, u 

skladu s čl. 14. Ugovora o koncesiji u roku od osam (8) dana od dana stupanja na snagu ugovora o 

koncesiji za obavljanje uslužne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih 

Toplica koji će biti sklopljen između Grada Varaždinskih Toplica i novog koncesionara odabranog u 

postupku dodjele koncesije pokrenutog sukladno točki III. ove Odluke.  
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V. 

 Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica da potpiše Sporazum o raskidu 

Ugovora o koncesiji. 

 

VI.  

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

osmi dan od dana objave.  

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

 Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, kao ovlašteni davatelj koncesije u smislu odredbe 

čl. 45. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 68/18, 110/18, 32/20, u nastavku 

skraćeno: ZKG), donijelo je dana 9. studenoga 2020. godine Odluku o davanju koncesije za 

obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih Toplica, 

KLASA: UP/I-363-05/20-01/18, URBROJ: 2186/026-01-20-4, u nastavku skraćeno: Odluka o 

koncesiji). Navedenom je Odlukom, kao pojedinačnim upravnim aktom u smislu čl. 77.a. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20, u nastavku skraćeno: 

ZLP(R)S), koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada 

Varaždinskih Toplica povjerena trgovačkom društvu Lukom d.o.o., Ludbreg, Koprivnička 17, OIB: 

29732862130 (u nastavku skraćeno: koncesionar), i to na rok od deset (10) godina, počevši od dana 

potpisa Ugovora o koncesiji, KLASA: 363-05/20-01/4, URBROJ: 2186/026-03-20-27. Potonji je 

upravni ugovor sklopljen dana 30. studenoga 2020. iz čega izvjesno proizlazi da je koncesija 

dodijeljena do dana 30. studenoga 2030. Međutim, dana 27. svibnja 2022. godine zaprimljen je 

zahtjev trgovačkog društva Lukom d.o.o., Ludbreg, Koprivnička 17, OIB: 29732862130, kojim isto 

zahtijeva raskid ugovora o koncesiji, navodeći razlog operativne i faktične nemogućnosti obavljanja 

predmetne uslužne komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova u opsegu predviđenim Ugovorom o 

koncesiji na području Grada Varaždinske Toplice, kao i zbog nedovoljnih kadrovskih i tehničkih 

kapaciteta. Odredbom čl. 70. st. 1. toč. 5. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj: 69/17, 

107/20) propisano je da koncesija prestaje u slučajevima određenima ugovorom o koncesiji. Nadalje, 

čl. 15. st. 8. Ugovora o koncesiji ugovoreno je da Ugovor o koncesiji prestaje i na temelju 

sporazumnog raskida. 

 

 Problematiku na koju koncesionar ukazuje u svojem dopisu od 27. svibnja 2022. nije moguće 

riješiti ni na koji drugi zakonit način (primjerice izmjenom Ugovora o koncesiji), a koji bi omogućio 

održanje koncesije do isteka njenog ugovorenog roka, te se napominje da razlozi koje spominje 

koncesionar u svojem dopisu upućuju na nemogućnost faktičnog izvršavanja koncesije do isteka 

njenog ugovorenog roka, a što bi, zbog karaktera poslova povjerenih koncesijom (obavljanje 

komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova), moglo izazvati veću štetu po ljudske živote, zdravlje i 

imovinu.  

 

 Kao osnovani razlog za raskid ugovora o koncesiji pokazuje se operativna i faktična 

nemogućnosti obavljanja predmetne uslužne komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova u opsegu 

predviđenim Ugovorom o koncesiji na području Grada Varaždinske Toplice, kao i nedovoljni kadrovski 

i tehnički kapaciteti. Na zahtjev koncesionara, davatelj koncesije ukida odluku o davanju koncesije i 

odlukom raskida ugovor o koncesiji.  

 

 Budući da koncesionar upućuje na nemogućnost u izvršavanju preuzete obveze, tražeći 

istovremeno sklapanje sporazuma o raskidu ugovora, a koja je mogućnost predviđena čl. 15. st. 8. 

Ugovora o koncesiji, temeljem ove Odluke prihvaća se zahtjev koncesionara za raskidom i donosi 

Odluka o ukidanju Odluke o koncesiji te se ovlašćuje gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica 
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potpisivanje Sporazuma o raskidu Ugovora o koncesiji. 

 

Temeljem ove Odluke, pokrenut će se novi postupak za davanje koncesije u smislu odredaba 

čl. 14.-37. ZoK-a. Kako bi se spriječio nastanak štete za život i zdravlje ljudi te imovinu, ovom je 

Odlukom ujedno određeno da će, do stupanja na snagu ugovora o koncesiji s novim koncesionarom i 

stvaranja uvjeta za redovito obavljanje dimnjačarskih poslova, obavljanje tih poslova na području 

Grada Varaždinskih Toplica, i nadalje osigurava putem dosadašnjeg koncesionara, a sve, temeljem 

uvjeta i cijena iz Troškovnika koji je prilog Ugovora o koncesiji. Sukladno navedenome, tom se 

odredbom ne dira u prava i obveze korisnika koncesije – građana, već se pruža odgovarajući 

kontinuitet u pružanju komunalne usluge. 

  

 Sukladno navedenome, odlučeno je kao u izreci.  

  

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:  

 Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor, u roku od 30 

dana od dana dostave ove Odluke. 

 

       PREDSJEDNI CA GRADSKOG VIJEĆA 

                                     Ljubica Nofta, dipl. oec. 

 
 

TOČKA 4. 
PRIJEDLOG IZMJENE PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA 2022. GODINU 

 
Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Izmjene 
Plana davanja koncesija za 2022. godinu. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Izmjene Plana davanja koncesija za 2022. godinu, 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 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 Izmjene Plana davanja koncesija za 2022. godinu usvoji 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 
Izmjene Plana davanja koncesija za 2022. godinu. 
 
Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Izmjene Plana davanja koncesija za 2022. 
godinu. 
  
Tekst akta glasi: 
 

IZMJENE PLANA DAVANJA KONCESIJA 
ZA 2022. GODINU 

 

I. 
 

 U Godišnjem Planu davanja koncesija na području Grada Varaždinskih Toplica za 2022. 
godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 86/19. - dalje u tekstu: Plan) za komunalne 
djelatnosti na području Grada Varaždinskih Toplica, točka II. mijenja se i glasi: 
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„Grad Varaždinske Toplice u 2022. godini planira dati koncesiju za komunalnu djelatnost 

utvrđenu Odlukom o komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 77/18.) 
kako slijedi: 

 
1. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada 

Varaždinskih Toplica u 2022. godini: 
 

- planirani broj koncesija: 1 koncesija tijekom 2022. godine, 
- vrsta i predmet koncesije: koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih 

poslova, 
- rok na koji se koncesija planira dati: 10 godina, 
- pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17. i 

107/20.), Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i 
Odluka o komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 77/18.), 

- procijenjena godišnja naknada: 10.000,00 kuna, 
- planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova pripreme i provedbe postupka za 

davanje koncesije, 
- očekivana gospodarska korist od koncesije utvrđuje se u visini razlike ukupnih godišnjih 

naknada i planiranih rashoda od koncesije, 
- Grad Varaždinske Toplice planira provesti postupak davanja koncesije za obavljanje 

komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova iz razloga što je koncesionar, trgovačko društvo 
Lukom d.o.o., Ludbreg, Koprivnička 17, OIB: 29732862130, podnio zahtjev za jednostranim 
raskidom Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na 
području Grada Varaždinskih Toplica.“ 

 
II. 

 

 Ove Izmjene Plana davanja koncesija bit će dostavljene ministarstvu nadležnom za financije. 
 
 
 

III. 
 

 Ove Izmjene Plana davanja koncesija na području Grada Varaždinskih Toplica objavljuju se u 
„Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a na snagu stupaju osmog dana od dana objave. 
 
 
 PREDSJEDNICA 
 GRADSKOG VIJEĆA 
 Ljubica Nofta, dipl. oec. 
 
 

TOČKA 5. 

PRIJEDLOG IZMJENE SREDNJOROČNOG (TROGODIŠNJEG) PLANA DAVANJA KONCESIJA 
ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE 

 

Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Izmjene 
Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje od 2022. do 2024. godine. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija 
za razdoblje od 2022. do 2024. godine, 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 Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, 
gospođa Manuela Pantaler, podnijela je izvješće Komisije. 

Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica 
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predlaže Gradskom vijeću da, Prijedlog Izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja 
koncesija za razdoblje od 2022. do 2024. godine, usvoji 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 
Izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje od 2022. do 2024. 
godine. 
 
Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“, prihvatilo je Prijedlog Izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana 
davanja koncesija za razdoblje od 2022. do 2024. godine. 
 
Tekst akta glasi: 
 
 

IZMJENE SREDNJOROČNOG (TROGODIŠNJEG) PLANA 
DAVANJA KONCESIJA ZA RAZDOBLJE 

OD 2022. DO 2024. GODINE 
 
I. 
 

U Srednjoročnom (trogodišnjem) planu davanja koncesija na području Grada Varaždinskih 
Toplica za razdoblje od 2022. do 2024. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 103/21. - 
dalje u tekstu: Plan) za komunalne djelatnosti na području Grada Varaždinskih Toplica, točka II. 
mijenja se i glasi: 
 

 

„Grad Varaždinske Toplice u razdoblju od 2022. do 2024. godine planira dati koncesiju za 
komunalnu djelatnost utvrđenu Odlukom o komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik Varaždinske 
županije“ broj 77/18.) kako slijedi: 

 
2. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada 

Varaždinskih Toplica u 2022. godini: 
 

- planirani broj koncesija: 1 koncesija tijekom 2022. godine, 
- rok na koji se koncesija planira dati: 10 godina, 
- pravna osnova za davanje koncesije: 

Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18. i 32/20.), 
Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17. i 107/20.) i Odluka o komunalnim 
djelatnostima („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 77/18.), 

- procijenjena godišnja naknada: 10.000,00 kuna, 
- planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova pripreme i provedbe postupka 

za davanje koncesije.“ 
 

II. 
 Ove Izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija bit će dostavljene 
ministarstvu nadležnom za financije. 
 

III. 
Ove Izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Grada 

Varaždinskih Toplica objavljuju se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a na snagu stupaju 
osmog dana od dana objave. 

 
 PREDSJEDNICA 
 GRADSKOG VIJEĆA 
 Ljubica Nofta, dipl. oec. 
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TOČKA 6. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA KONCESIJU 
 

Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o 
imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju, 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. 

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, gospodin 
Josip Hajduk, podnio je izvješće Komisije. 

Komisija za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica predlaže Gradskom 
vijeću da, Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju, usvoji 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 imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju. 
 
Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“, prihvatilo je Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva 
za koncesiju. 
 
Tekst akta glasi: 
 
 

ODLUKA O IMENOVANJU 
STRUČNOG POVJERENSTVA ZA KONCESIJU 

 
Članak 1. 

U Stručno povjerenstvo u postupku dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na 
području Grada Varaždinskih Toplica imenuju se: 

 
1. Marko Jeličić, mag.iur., predsjednik, 
2. Đana Radat, članica, 
3. Tamara Križanić, članica. 

 
Članak 2. 

 Stručno povjerenstvo za koncesiju obavlja zadatke određene člankom 16. Zakona o 
koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17. i 107/20.). 

 
Članak 3. 

Ova Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 PREDSJEDNICA 
 GRADSKOG VIJEĆA 
 Ljubica Nofta, dipl. oec. 
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TOČKA 7. 

PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU 
GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE 

 

Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o 
usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 
2021. do 2027. godine. 
  
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu 
Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021. do 2027. godine, 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 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 usvajanju Strategije upravljanja imovinom u 
vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021. do 2027. godine, usvoji 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 usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za 
razdoblje od 2021. do 2027. godine. 
 
Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja 
imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021. do 2027. godine. 
 
Tekst Odluke glasi: 
 
 

ODLUKA 

O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM 

U VLASNIŠTVU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA 

ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE 

I. 

Usvaja se Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje 

od 2021. do 2027. (dalje u tekstu: Strategija) u skladu sa člancima 15. i 18. Zakona o upravljanju 

državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18) donesena za razdoblje od sedam godina u kojoj 

su određeni dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom, uzimajući u obzir gospodarske i 

razvojne interese Grada Varaždinskih Toplica i Republike Hrvatske. Strategija je izrađena i prema 

preporukama provedene revizije za Grad Varaždinske Toplice navedenim u Izvješću o obavljenoj 

reviziji – upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

na području Varaždinske županije. 

II. 
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Strategija se objavljuje u Službenom vjesniku Varaždinske županije i na službenim Internetskim 

stranicama Grada Varaždinskih Toplica u skladu sa čl. 10. st. 1. toč. 4. Zakona o pravu na pristup 

informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22). 

III. 

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

županije. 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

    Ljubica Nofta, dipl. oec. 

 

 
TOČKA 8. 

PRIJEDLOG ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA U JUO GRADA 
VARAŽDINSKIH TOPLICA 

 

Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o 
koeficijentima za obračun plaće službenika u JUO Grada Varaždinskih Toplica. 
 
Gradonačelnica je dostavila, Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u JUO 
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. 

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 koeficijentima za obračun plaće službenika u JUO 
Grada Varaždinskih Toplica, usvoji u predloženom tekstu. 
 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednica otvara raspravu. 
 
Vijećnika Dragutina Šareca zanima da li su ovi koeficijenti planirani Proračunom. 
 
Pročelnik odgovara da su planirani. 
 
Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje 
Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u JUO Grada Varaždinskih Toplica. 
 
Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika u JUO Grada Varaždinskih Toplica. 
 
Tekst Odluke glasi: 
 

ODLUKU 

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u  

Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica 

 

Članak 1. 

Ovom se odlukom određuju koeficijenti za obračun plaće službenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica. 
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Članak 2. 

Riječi i pojmovni sklopovi koji se upotrebljavaju u ovoj odluci, a koji imaju rodno značenje, bez 

obzira na to jesu li upotrijebljeni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski 

rod. 

 

Članak 3.  

Plaću službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica čini umnožak 

koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun 

plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

 

Članak 4. 

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se sukladno odredbama Uredbe o klasifikaciji 

radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10. i 125/14.) 

te za radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu iznose kako slijedi: 

 

 

Radno mjesto Koeficijent 

I. kategorija  

a) Potkategorija Glavni rukovoditelj (klasifikacijski rang 1.)  

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 3,20 

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

Voditelj odsjeka 2,75 

II. kategorija  

a) Potkategorija Viši stručni suradnik (klasifikacijski rang 6.)  

Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti, poduzetništvo i 

razvojne projekte 
2,40 

III. kategorija  

a) Potkategorija Stručni suradnik (klasifikacijski rang 8.)  

Stručni suradnik za upravno-pravne i komunalne poslove  1,95 

Stručni suradnik za komunalne djelatnosti i graditeljstvo 1,95 

b) Potkategorija Referent (klasifikacijski rang 11.)  

Referent za računovodstvo i financije 1,90 

Referent – administrativni tajnik 1,90 

Referent – komunalni redar 1,90 

IV. kategorija  

a) Potkategorija Namještenici II. Potkategorije, Razina 2. 

(klasifikacijski rang 13.) 
 

Spremač/ica 1,20 
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Članak 5. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o koeficijentima za obračun 

plaće službenika („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj: 44/20, 71/21). 

 

 

Članak 6. 

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

osmi dan od dana objave. 

 PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

 Ljubica Nofta, dipl. oec. 

 
 

Kako su iscrpljene sve točke dnevnog reda današnje sjednice, predsjednica Gradskog vijeća 
zaključuje sjednicu u 17:45 sati. 
 
Dovršeno! 
 
 ZAPISNIČAR PREDSJEDNICA 
  GRADSKOG VIJEĆA 
 Martina Loborec 
  Ljubica Nofta, dipl. oec 


