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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:021-05/22-01/6 
URBROJ:2186-26-01-22-9 
Varaždinske Toplice, 30. rujna 2022. 
 

Z A P I S N I K 
od 30. rujna 2022. 

 
sa 11. sjednice Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica održane 30. rujna 2022. godine. Sjednica je 
sazvana pisanim putem pozivom KLASA: 021-05/22-01/6, URBROJ: 2186-26-01-22-1 od 23. rujna 
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:, Draženko Pokos, Manuela Pantaler, Josip Hajduk, Ljubica Nofta, Kristijan 
Remenar, Marko Plišo, Stjepan Denžić, Nedeljko Mihalić, Željko Bedeković, Srećko Detelj. 
 
Sjednici nisu prisustvovali vijećnici: Silvio Hajduk, Dragutin Šarec i Verica Pantaler 
 
Svoje neprisustvovanje sjednici najavili su vijećnici: Verica Pantaler i Dragutin Šarec. 
 
Pored vijećnika sjednici su nazočili: 
Dragica Ratković, gradonačelnica, Marko Jeličić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada 
Varaždinskih Toplica, Mirjana Furjan, voditeljica računovodstava JUO Grada Varaždinskih Toplica i 
predstavnik medija. 
 
Zapisničar: Martina Loborec       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Vijećnicima je uz poziv za sjednicu dostavljen zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća održane 2. 
kolovoza 2022.  
 
Na upit predsjednice da li ima primjedbi na zapisnik sa 10. 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 2. kolovoza 2022. godine prihvatilo 
jednoglasno.  
Pitanja vijećnika, odnosno aktualni sat. 
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Vijećnik Marko Plišo postavio je pitanje vezano za Utrku grada koja se trebala održati u Varaždinskim 
Toplicama, zanima ga tko je organizator te zbog čega je odgođena i kad će se održati. 
 
Gradonačelnica odgovara da je Utrka odgođena zbog vrućine te da je njezino održavanje najavljeno u 
listopadu. 
 
Vijećnik Željko Bedeković postavio je pitanje vezano za autobusno stajalište u Donjoj Poljani, navodi 
da je stajalište uništeno te da djeca autobus čekaju na kiši, moli da se u što kraćem roku nešto 
poduzme po tom pitanju. 
Nadalje, vijećnika zanima da li se bude nastavila izgradnja pločnika u Vrtlinovcu. Treće pitanje 
vijećnika odnosi se na ekonomsku cijenu vrtića, zanima ga zašto Grad ne sufinancira isti iznos za 
gradski i privatni vrtić. 
Vijećnik je, u ime kluba, zamolio da mu se pisanim putem dostavi informacija koliko je zadnjih 10 
godina potrošeno na projektiranje vrtića, uključujući projektiranje u Ulici grada Vukovara kod škole, te 
projektiranje za rekonstrukciju zgrade „Streljane“. 
Ujedno, vijećnika zanima da li je vrtić prijavljen na natječaj i ako je, moli informaciju na kojoj čestici će 
se graditi novi vrtić u Smart kvartu, odnosno koja je čestica navedena kod prijave. Ujedno, moli 
informaciju da li je postojala građevinska dozvola za gradnju vrtića koji je projektiran za vrijeme 
gradonačelnice Goranke Štefanić. 
 
Vezano za autobusno stajalište gradonačelnica odgovara da se čeka informacija policije o uviđaju. 
Napominje da Grad ne može financirati popravak stajališta jer ono nije u vlasništvu Grada. 
Na pitanje vijećnika o nastavku izgradnje nogostupa u Vrtlinovcu, gradonačelnica odgovara da su 
prijave pripremljene te da se čeka otvaranje Javnog poziva od MUP-a. 
Vezano za ekonomsku cijenu vrtića gradonačelnica odgovara da je razlika u cijeni privatnog i 
gradskog vrtića jedino zbog udjela osnivača. 
 
Gradonačelnica odgovara da je vrtić prijavljen, a vezano za česticu gradonačelnica odgovara da je u 
tijeku izrada parcelacijskog elaborata te će potom svaka čestica dobiti svoj broj. 
 
Vijećnik Srećko Detelj postavio je pitanje vezano za „Mrzli potok“ u Varaždinskim Toplicama, navodi 
da je potok onečišćen do mjere da više u njemu nema niti jedne ribe niti išta živog, zanima ga tko je 
za to odgovoran te što je Grad poduzeo u vezi toga, moli pisani odgovor. 
 
Gradonačelnica odgovara da će se uputiti dopis nadležnoj instituciji, odnosno Hrvatskim vodama. 
 
Vijećnik Srećko Detelj navodi da bi Grad trebao imati informacije o tome i da bi Grad trebao voditi 
brigu o tome. 
 
 
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: 
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D  N  E  V  N  I      R  E  D 

 
 

1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 01.01. 

2022. - 30.06. 2022. godine, 

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu i pratećih akata koji se donose uz 

Izmjene i dopune Proračuna: 

- Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2022. i projekcije za 

2023. i 2024. godinu,  

- Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u 2022. godini, 

- Prijedlog Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture, te objekata 

društvene i druge infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu, 

- Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu, 

- Prijedlog Izmjene programa korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu, 

- Prijedlog Programa utroška sredstava turističke pristojbe u 2022. godini, 

3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu, 

4. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, 

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja 

do 30. lipnja 2022. godine. 

 
 

TOČKA 1. 
PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA 

VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 01.01. 2022. - 30.06. 2022. GODINE 

 
Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog 

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 01.01. 2022. - 30.06. 

2022. godine. 

 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada 

Varaždinske Toplice za 01.01. 2022. - 30.06. 2022. godine, na razmatranje i donošenje, a za 

izvjestiteljicu navedene točke odredila je Mirjanu Furjan voditeljicu računovodstva, koju je 

predsjednica zamolila za kratko izvješće. 

 

Mirjana Furjan je podnijela 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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 

01.01. 2022. - 30.06. 2022. godine, prihvati u predloženom tekstu. 

 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednica otvara raspravu. 
 
Vijećnik Željko Bedekovića navodi da je, prema predmetnom Izvještaju, Grad povukao nula kuna 
pomoći iz EU projekata, dok je 2021. Grad povukao bar nešto, točnije, 97.640,00 kuna. Nadalje 
navodi da, također, kapitalne pomoći iz Državnog proračuna i Ministarstava, nisu ostvarene. 
 
Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje Prijedlog 

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 01.01. 2022. - 30.06. 

2022. godine. 
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Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“, prihvatilo je Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 01.01. 2022. - 30.06. 2022. godine. 

 
 
Tekst akta glasi: 
 
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 01.01. 2022. - 

30.06. 2022. godine usvojen je u cijelosti prema predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u 

ovom zapisniku, a dostupan je na pregled u spisu: 

KLASA:400-04/22-01/3. 

 
 

TOČKA 2. 
 

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu i pratećih akata koji se donose 

uz Izmjene i dopune Proračuna: 

- Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2022. i 

projekcije za 2023. i 2024. godinu,  

- Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u 2022. godini, 

- Prijedlog Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture, te 

objekata društvene i druge infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica za 2022. 

godinu, 

- Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu, 

- Prijedlog Izmjene programa korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2022. 

godinu, 

- Prijedlog Programa utroška sredstava turističke pristojbe u 2022. godini. 

 
Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Izmjena i 

dopuna Proračuna za 2022. godinu i pratećih akata koji se donose uz Izmjene i dopune Proračuna. 

 

Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu i pratećih akata 

koji se donose uz Izmjene i dopune Proračuna, a za izvjestiteljicu navedene točke odredila je Mirjanu 

Furjan, voditeljicu računovodstva JUO Grada Varaždinskih Toplica, koju je predsjednica zamolila za 

kratko izvješće. 

Predsjednica vijeća napomenula je da će se podnijeti jedno izvješće za Izmjene i dopune Proračuna i 
za sve podtočke, a glasat će se za svaku točku posebno. 
 

Mirjana Furjan, podnijela je kratko izvješće. 

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

Komisija za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica predlaže Gradskom 

vijeću da, Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu i pratećih akata koji se donose uz 

Izmjene i dopune Proračuna, prihvati u predloženom tekstu. 

 
O ovome prijedlogu predsjednica otvara raspravu. 
 
Vijećnika Željka Bedekovića zanima da li se, kako je i najavljeno, planira uzeti kredit za financiranje 
radova asfaltiranja nerazvrstanih cesta. Napominje da je to bilo planirano Proračunom za 2022. 
godinu. 
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Gradonačelnica odgovara da je istina da je Gradsko vijeće usvojilo Proračun u kojem je bila planirana 
ta stavka, ali napominje da je od planiranih cesta za samo njih 11 riješen imovinsko-pravni status, te 
da dok sve ne budu riješene neće se ići u radove asfaltiranja.  
 
Voditeljica računovodstva gospođa Furjan navodi da za kreditiranje, dok do te faze dođe, Gradsko 
vijeće će donositi Odluku. 
 
Vijećniku Željku Bedekoviću nije jasno zašto je asfaltiranje stavljeno u Proračun ako ceste nisu 
imovinski-pravno riješene. Navodi da se ljudima prodaje priča, a samo je 11 cesta od 21 riješeno. 
Ujedno, vijećnik navodi da neće prihvatiti prijedlog rebalansa jer gradonačelnica nije pozvala na 
sastanak i konzultacije nikoga od oporbe. Napominje da je prošle godine predloženo da se asfaltira 
parkiralište kod dječjeg vrtića Tratinčica, te je tada gradonačelnica rekla da se bude gradio novi vrtić, 
a do danas nije ništa odrađeno. Vijećnik navodi da se vrtić nikad neće napraviti zbog nesposobnosti 
gradonačelnice da ga prijavi na EU projekte. 
 
Gradonačelnica odgovara vijećniku Bedekoviću da je ovo njegovo promišljanje te da ne želi to 
komentirati. 
 
Vijećnik Nedeljko Mihalić navodi da je prilikom donošenja Proračuna za 2022. godinu, komentirao da 
je Proračun napuhan i nerealan, sad je proračun smanjen za 12.000.000,00 kuna, ali je i dalje 
prenapuhan za nekih 3.000.000,00 kuna. Napominje da sve što je navedeno u rebalansu proračuna 
nije od nikakve koristi za građane. 
 
Gradonačelnica odgovara da se na neke stvari ne može utjecati te navodi kako je nekoliko puta 
odgođeno raspisivanje natječaja Ministarstva turizma i sporta za dodjelu bespovratnih sredstava u 
sklopu Regionalne diversifikacije i specijalizacije hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih 
proizvoda visoke dodane vrijednosti. Napominje da su prve najave bile da će Javni poziv biti otvoren 
početkom rujna, zatim polovicom, te još uvijek nije otvoren, isto tako dogodila se nepredvidiva 
situacija vezano za rješavanje imovinsko-pravnih pitanja vezano za ceste.  
 
Vijećnik Nedeljko Mihalić navodi da je bilo otvorenih natječaja na koje se Grad mogao prijaviti, ali nije. 
Ujedno, navodi da vrtić nije prošao na prijašnjem natječaju iz razloga jer je prijava bila loše 
pripremljena. 
 
Vijećnik Marko Plišo navodi da su EU fondovi stalna tema ovog Gradskog vijeća. Vijećnika zanima da 
li je što poduzeto vezano za zapošljavanje stručnog suradnika za projekte. 
 
Pročelnik odgovara da je provođenje natječaja pri kraju te da više ne može reći dok natječaj ne bude 
završen. 
 
Vijećnik Željko Bedeković navodi da ionako ta osoba neće prijavljivati projekte. 
 
Vijećnik Srećko Detelj navodi da je puno idejnih projekata napravljeno zadnjih nekoliko godina, novci 
su otišli u nepovrat jer sve što je napravljeno bilo je loše. Ujedno, vijećniku nije jasno kako samo 
Toplice ne mogu imati vrtić, svi okolni Gradovi i Općine čak i oni puno manji, imaju vrtić. Smatra da je 
puno novaca utrošeno, a ništa nije napravljeno. 
 
Gradonačelnica navodi da je indeks razvijenosti jedan od uvjeta prilikom prijave na natječaj, te da 
nam taj indeks ne ide u prilog. 
 
Vijećnik Nedeljko Mihalić navodi da je indeks razvijenosti jedan od uvjeta, smatra da ne može biti 
presudan jer se osim toga, ostvaruju i ostali bodovi. Vijećnik napominje da sigurno nitko od vijećnika 
ne bi bio protiv izgradnje novog vrtića te da je jedini problem u kvalitetnoj prijavi. Smatra da 
gradonačelnica ne treba znati postupak prijave, ali da treba uzeti Agenciju koja će to dobro odraditi. 
 
 
Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje: 
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- Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2022. i 

projekcije za 2023. i 2024. godinu,  

 

Gradsko vijeće sa 7 glasova „za“, i 3 „protiv“, prihvatilo je Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna 

Grada Varaždinskih Toplica za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu. 

 
Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2022. i projekcije za 2023. i 

2024. godinu, usvojen je u cijelosti prema predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u ovom 

zapisniku, a dostupan je na pregled u spisu: KLASA:400-08/22-01/7. 

 
- Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u 2022. godini, 

 

Gradsko vijeće sa 7 glasova „za“, i 3 „protiv“, prihvatilo je Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih 

potreba u 2022. godini. 

 

Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u 2022. godini, usvojen je u cijelosti prema 

predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u ovom zapisniku, a dostupan je na pregled u 

spisu: KLASA:400-08/22-01/6. 

 

- Prijedlog Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture, te 

objekata društvene i druge infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica za 2022. 

godinu, 

 

Gradsko vijeće sa 7 glasova „za“, i 3 „protiv“, prihvatilo je Prijedlog Izmjene i dopune Programa 

građenja komunalne infrastrukture, te objekata društvene i druge infrastrukture Grada Varaždinskih 

Toplica za 2022. godinu. 

 

Prijedlog Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture, te objekata društvene i 

druge infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu, usvojen je u cijelosti prema 

predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u ovom zapisniku, a dostupan je na pregled u 

spisu: KLASA:363-01/22-01/65. 

 

- Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu, 

 

Gradsko vijeće sa 7 glasova „za“, i 3 „protiv“, prihvatilo je Prijedlog Izmjene i dopune Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu. 

 

Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Varaždinskih Toplica za 2022. godinu usvojen je u cijelosti prema predloženom tekstu, koji se zbog 

opsega ne citira u ovom zapisniku, a dostupan je na pregled u spisu: KLASA:363-01/22-01/66. 

 

- Prijedlog Izmjene programa korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2022. 

godinu, 

 

Gradsko vijeće sa 7 glasova „za“, i 3 „protiv“, prihvatilo je Prijedlog Izmjene programa korištenja 

sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu. 

 

Prijedlog Izmjene programa korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu usvojen je u 

cijelosti prema predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u ovom zapisniku, a dostupan je na 

pregled u spisu: KLASA:363-01/22-01/67. 
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- Prijedlog Programa utroška sredstava turističke pristojbe u 2022. godini, 

 

Gradsko vijeće sa 7 glasova „za“, i 3 „protiv“, prihvatilo je Prijedlog Programa utroška sredstava 

turističke pristojbe u 2022. godini. 

Prijedlog Programa utroška sredstava turističke pristojbe u 2022. godini, usvojen je u cijelosti prema 

predloženom tekstu, koji se zbog opsega ne citira u ovom zapisniku, a dostupan je na pregled u 

spisu: KLASA:334-01/22-01/2. 

 

TOČKA 3. 
PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA 

IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA 2021. GODINU 
 
 

Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o 
usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za 
2021. godinu. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja 
imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za 2021. 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 Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja 
imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu, 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 usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih 
Toplica za 2021. godinu. 
 
Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana 
upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu. 
 
 
Tekst akta glasi: 
 

ODLUKA  

O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM  

U VLASNIŠTVU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA 2021. GODINU 

 
I. 

Ovom Odlukom usvaja se Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada 

Varaždinskih Toplica za 2021. godinu kojeg je Grad Varaždinske Toplice u obvezi donijeti u skladu s 

odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), te prema 

preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Varaždinske županije. 
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II. 

Izvješće o provedbi Plana upravljanja konceptualno prati strukturu poglavlja godišnjeg plana 

upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica, utvrđenih Uredbom o propisanom 

sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 

24/14). 

III. 

Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za 

2021. godinu donosi Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica za prethodnu godinu, a najkasnije 

do 30. rujna.  

IV. 

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 sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 

85/15, 69/22). 

Predsjednica Gradskog vijeća 

                   Ljubica Nofta, dipl. oec. 

 

 
 

TOČKA 4. 
PRIJEDLOG KODEKSA PONAŠANJA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA  

GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA 
 

Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Kodeksa 
ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica. 
 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća 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 Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada 
Varaždinskih Toplica, usvoji u predloženom tekstu. 
 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednica otvara raspravu. 
 
Vijećnik Srećko Detelj postavio je pitanje pročelniku, zanima ga da li pročelnik zna koliko je Gradova i 
Općina donijelo ovaj Kodeks. 
 
Pročelnik odgovara da nema taj podatak. 
 
Vijećnik Srećko Detelj navodi da je samo 12% Gradova i Općina donijelo ovaj Kodeks, što potvrđuje 
koliko je on važan, odnosno nevažan. Ujedno, zanima ga koje su sankcije za vijećnike koji se ne 
budu pridržavali Kodeksa, obzirom da sankcije nisu propisane predmetnim Kodeksom. 
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Vijećnik Željko Bedeković navodi da, nažalost, nema sankcija za vijećnika koji traži da se u njegovoj 
ulici postave lampe ili kupi zemljište na mjestu gdje zna da bude išla gradnja mosta. 
 
Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje 
Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica. 
 
Gradsko vijeće sa 10 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća 
Grada Varaždinskih Toplica. 
 
Tekst akta glasi: 
 
 

KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA  
GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA 

 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 

Ovim se Kodeksom ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica (u 
daljnjem tekstu: Kodeks), uređuje sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u 
obnašanju javnih dužnosti članova Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica (u daljnjem tekstu: 
članovi Gradskog vijeća), način praćenja primjene ovoga Kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama 
ovoga Kodeksa te druga pitanja koja su od značaja za sprječavanje sukoba interesa.  

 
Izrazi koji se koriste u ovome Kodeksu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i 

ženski rod. 
 

Članak 2. 
 
 

Svrha ovoga Kodeksa je sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (u 
daljnjem tekstu: dužnosti) članova Gradskog vijeća, sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje 
odluka u obnašanju dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u 
obnašanju dužnosti te jačanje povjerenja građana. 

 
 

II. ZNAČENJE POJEDINIH POJMOVA 
 
 

Članak 3. 
 

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Kodeksa, imaju sljedeća značenja:  
- član obitelji člana Gradskog vijeća je bračni ili izvanbračni drug člana Gradskog vijeća, njegov životni 
partner i neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, njegova braća i sestre te 
njegov posvojitelj odnosno posvojenik, 
- poslovni odnos se odnosi na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaju, zakup, najam, pravo služnosti, 
koncesije i koncesijska odobrenja, subvencije poduzetnicima, stipendije učenicima i studentima, 
sufinanciranje putem programa javnih potreba, ugovore javnoprivatnog partnerstva, potpore i druge 
oblike izravnog stjecanja sredstava iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica, 
- poslovni subjekti su trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe te drugi subjekti poslovnih 
odnosa kao što su obrti, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i nositelji  
 
samostalnih djelatnosti te nositelji i članovi drugih poslovnih subjekata osnovanih na temelju zakona, 
- povezane osobe su osobe navedene u podstavku 1. ovoga stavka te ostale osobe koje se prema 
drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s članom Gradskog 
vijeća,  
- privatni interes obuhvaća imovinsku i neimovinsku korist člana Gradskog vijeća i povezanih osoba. 
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III. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA  
 

Članak 4. 
 

Član Gradskog vijeća u obnašanju dužnosti mora postupati časno, pošteno, savjesno, 
odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene mu dužnosti te 
povjerenje građana.  

Član Gradskog vijeća je osobno odgovoran za svoje djelovanje u obnašanju dužnosti na koju 
je imenovan odnosno izabran prema tijelu ili građanima koji su ga imenovali ili izabrali.  

Član Gradskog vijeća ne smije koristiti dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s 
njime povezana.  

Član Gradskog vijeća ne smije biti ni u kakvom odnosu ovisnosti prema osobama koje bi 
mogle utjecati na njegovu objektivnost.  

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem člana Gradskog vijeća kao javne osobe, a 
koje je u vezi s obnašanjem njegove dužnosti. 

Član Gradskog vijeća u obnašanju svoje dužnosti treba osigurati upravljanje ljudskim i 
materijalnim resursima na zakonit, učinkovit, djelotvoran i ekonomičan način, isključivo u cilju 
ostvarenja javnog interesa. 

Članak 5. 
 

Član Gradskog vijeća je dužan čuvati povjerenje građana te paziti na očuvanje vlastitog 

integriteta i izbjegavati situacije koje narušavaju njegovu objektivnost i nepristranost u obnašanju 

dužnosti. Pri obnašanju dužnosti, član Gradskog vijeća mora se ponašati na način kojim čuva i 

unaprjeđuje povjerenje javnosti u integritet, nepristranost i učinkovitost Gradskog vijeća Grada 

Varaždinskih Toplica (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće).  

U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima predstavlja Gradsko vijeće ili drugo tijelo 

u koje je imenovan ili izabran, član Gradskog vijeća će iznositi stavove tijela u kojem obnaša dužnost 

u skladu s propisima, ovlastima i ovim Kodeksom te osiguravati transparentnost u obnašanju dužnosti 

i transparentnost tijela u kojem obnaša dužnost. Član Gradskog vijeća je dužan, u skladu sa svojim 

ovlastima, javnosti pravovremeno pružiti potrebne informacije vezane uz dužnost koju obnaša i svoje 

vlastito postupanje, ako to nije u suprotnosti s posebnim propisima.  

Član Gradskog vijeća treba biti uljudan, dostojanstven i profesionalan, kako u svojim 

odnosima s građanima i medijima, tako i u svojim odnosima s ostalim članovima Gradskog vijeća i 

drugih tijela u koja je imenovan ili izabran, s gradonačelnikom te službenicima i namještenicima 

Grada Varaždinskih Toplica. Pri korištenju bilo kojeg sredstva komunikacije, uključujući i komunikaciju 

na društvenim mrežama, član Gradskog vijeća je dužan čuvati osobni ugled i ugled Gradskog vijeća. 

U tom smislu, potrebno je da član Gradskog vijeća vlastitim primjerom potiče druge članove Gradskog 

vijeća na kvalitetno i učinkovito obavljanje zadataka, dobre međuljudske odnose, kolegijalnost i 

suradnju te odgovoran odnos prema građanima. 

 
 

Članak 6. 
 

Član Gradskog vijeća dužan je u obnašanju dužnosti postupati jednako prema svim 
građanima, bez diskriminacije ili povlašćivanja na temelju srodstva, starosti, nacionalnosti, etničke 
pripadnosti, jezika, rase, političkih i vjerskih uvjerenja, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, 
spola, seksualne orijentacije, bračnog ili porodičnog statusa ili po drugim osnovama.  

 
Član Gradskog vijeća dužan je postupati s informacijama i podacima, za koje sazna u 

obnašanju dužnosti, u skladu s propisima kojima se uređuje tajnost podataka te zaštita osobnih 
podataka. 

 
 

IV. OBVEZE ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA U SVRHU SPREČAVANJA SUKOBA INTERESA 
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Članak 7. 
 
U obnašanju dužnosti član Gradskog vijeća ne smije svoj privatni interes stavljati ispred 

javnog interesa.  
Sukob interesa postoji kada je privatni interes člana Gradskog vijeća u suprotnosti s javnim 

interesom, a posebice:  
- kada privatni interes člana Gradskog vijeća može utjecati na njegovu nepristranost u 

obavljanju dužnosti (potencijalni sukob interesa),  
- kada je privatni interes člana Gradskog vijeća utjecao ili se osnovano može smatrati da je 

utjecao na njegovu nepristranost u obavljanju dužnosti (stvarni sukob interesa). 
 

 
Članak 8. 

 
Član Gradskog vijeća dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili 

stjecanja udjela obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu 
poslovnog subjekta. 

 
 Popis udjela iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se i redovito ažurira na web stranici Grada 

Varaždinske Toplice. 
 

Članak 9. 
 
Član Gradskog vijeća dužan je pisanim putem, posredstvom predsjednika Gradskog vijeća, u 

roku od 15 dana obavijestiti Gradsko vijeće o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u 
njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s Gradom Varaždinske Toplice te s trgovačkim 
društvima i drugim pravnim osobama kojih je Grad Varaždinske Toplice osnivač ili član. 

 
Članak 10. 

 
Članu Gradskog vijeća zabranjeno je:  
- primiti ili zahtijevati korist ili obećanje koristi radi obavljanja dužnosti, 
- ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti pred zakonom,  
- zlouporabiti posebna prava članova Gradskog vijeća koja proizlaze ili su potrebna za 

obavljanje dužnosti,  
- primiti dodatnu naknadu za poslove obnašanja dužnosti,  
- tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi glasovanja o bilo kojoj stvari, ili utjecati na 

odluku nekog tijela ili osobe radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe,  
- obećavati zaposlenje ili neko drugo pravo u zamjenu za dar ili obećanje dara,  
- utjecati na dobivanje poslova ili ugovora o javnoj nabavi,  
- koristiti povlaštene informacije o djelovanju tijela Grada Varaždinske Toplice radi osobnog 

probitka ili probitka povezane osobe,  
 
- na drugi način koristiti položaj člana Gradskog vijeća utjecanjem na odluku tijela Grada 

Varaždinske Tolice ili osoba koje su u njima zaposlene kako bi postigao osobni probitak ili probitak 
povezane osobe, neku povlasticu ili pravo, sklopio pravni posao ili na drugi način interesno 
pogodovao sebi ili drugoj povezanoj osobi. 

 
Članak 11. 

 
Član Gradskog vijeća je dužan urediti svoje privatne poslove kako bi se spriječio predvidljivi 

sukob interesa, u pravilu u roku od 60 dana od dana izbora ili imenovanja na dužnost.  
U slučaju dvojbe o postojanju sukoba interesa član Gradskog vijeća je dužan učiniti sve što je 

potrebno da odijeli privatni interes od javnog interesa.  
 
U slučaju dvojbe predstavlja li neko ponašanje povredu odredbi ovoga Kodeksa ili drugog 

zabranjenog ili propisanog ponašanja predviđenog ovim Kodeksom, član Gradskog vijeća je dužan 
zatražiti mišljenje Etičkog odbora iz članka 13. stavka 1. ovoga Kodeksa, koji će najkasnije u roku od 
15 dana od dana primitka zahtjeva člana Gradskog vijeća dati obrazloženo mišljenje.  
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U procjeni postojanja sukoba interesa posebno će se voditi računa o prirodi dužnosti koju član 

Gradskog vijeća obavlja i o javnom interesu.  
 

Članak 12. 
 

 Ako se pojave okolnosti koje se mogu definirati kao potencijalni sukob interesa, član 
Gradskog vijeća je dužan deklarirati ga na odgovarajući način i razriješiti tako da zaštiti javni interes. 

 Ako nije drukčije propisano zakonom, član Gradskog vijeća će se izuzeti od donošenja odluka 
odnosno sudjelovanja u donošenju odluka koje utječu na njegov vlastiti poslovni interes ili poslovni 
interes s njim povezanih osoba.  

 
U situaciji potencijalnog sukoba interesa, član Gradskog vijeća dužan je o tome usmenim ili 

pisanim putem obavijestiti Gradsko vijeće te se izuzeti od odlučivanja i glasanja sukladno odredbi 
stavka 2. ovoga članka. 

 
 
V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE KODEKSA PONAŠANJA  
 

Članak 13. 
 

Primjenu Kodeksa ponašanja prate Etički odbor i Vijeće časti kao drugostupanjsko tijelo. 
Stručne, administrativne i tehničke poslove za Etički odbor i Vijeće časti obavlja Jedinstveni 

upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica. 
 

Članak 14. 
 

Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i četiri člana. 
Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti imenuje i razrješuje Gradsko vijeće. 
 Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova 

Gradskog vijeća. 
 

Članak 15. 
 

Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj 
zajednici na temelju javnog poziva, na prijedlog radnog tijela Gradskog vijeća nadležnog za izbor i 
imenovanje. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke 
stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću. 

Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Gradskog vijeća, jedan član iz vlasti i 
jedan iz oporbe. 

 
Članak 16. 

 
Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u 

lokalnoj zajednici na temelju javnog poziva, na prijedlog radnog tijela Gradskog vijeća nadležnog za 
izbor i imenovanje. 

 
Predsjednik Vijeća časti i članovi ne mogu biti nositelj političke dužnosti, niti član političke 

stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću.  
 

Članak 17. 
 

Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi člana Gradskog vijeća, člana 
radnog tijela Gradskog vijeća, radnog tijela Gradskog vijeća, gradonačelnika i zamjenika 
gradonačelnika, službenika upravnog tijela Grada ili po prijavi građana. 

 
Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti koji se 

prijavljuje za povredu odredaba Kodeksa ponašanja uz navođenje odredbe Kodeksa ponašanja koja 
je povrijeđena. Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama. 
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Etički odbor može od podnositelj prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja 

i očitovanja. 
 

Članak 18. 
 

Etički odbor obavještava nositelja političke dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i poziva 
ga da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano očitovanja o 
iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi. 

 
Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje Etički odbor nastavlja s vođenjem 

postupka po prijavi. 
 
Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova. 

 
Članak 19. 

 
Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja prijave predlaže Gradskom vijeću donošenje 

odluke po zaprimljenoj prijavi. 
 
Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po 

prijavi i u odlučivanju. 
 

Članak 20. 
 

Za povredu odredba Kodeksa ponašanja Gradsko vijeće može izreći opomenu, dati 
upozorenje ili preporuku nositelju političke dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa 
odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja političke dužnosti s odredbama Kodeksa 
ponašanja. 

Protiv odluke Gradskog vijeća nositelj političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana 
primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću časti. 
 

Članak 21. 
 

Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom glasova svih članova u roku od 15 dana od 
dana podnesenog prigovora. 
 

Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Gradskog vijeća ili uvažiti prigovor i 
preinačiti ili poništiti odluku Gradskog vijeća. 

 
Članak 22. 

 
Na način rada Etičkog odbora i Vijeća časti primjenjuju se odredbe odluke o radnim tijelima 

Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica. 
 
Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti ostvaruju pravo na naknadu za rad i druga 

primanja sukladno odluci o naknadi i drugim primanjima članova Gradskog vijeća i radnih tijela 
Gradskog vijeća. 
 

Članak 23. 
 

Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u Službenom vjesniku Varaždinske županije 
i na mrežnoj stranici Grada Varaždinskih Toplica.   
 
 
VI.  ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 24. 
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Stupanjem na snagu ovog Kodeksa ponašanja, stavlja se van snage Etički kodeks ponašanja 
članova gradskog vijeća Grada Varaždinske Toplice („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj: 
28/22).  

 
Ovaj Kodeks ponašanja stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom vjesniku 

Varaždinske županije. 
 

 
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

 
                     Ljubica Nofta, dipl. oec. 
 

 

 

TOČKA 5. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU GRADONAČELNICE ZA 

RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE 

 

Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Zaključka o 

prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine. 

 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, na razmatranje i donošenje, te je ujedno 

izvjestiteljica točke. 

 

Predsjednica je zamolila gradonačelnicu za kratko izvješće. 

 
O ovome prijedlogu predsjednica otvara raspravu. 
 
Vijećnik Željko Bedeković navodi da neće prihvatiti predmetno Izvješće. Navodi da se Proračun puni 
loše, a iz EU projekata se ne povlači ništa. Napominje da je samo izgrađen most u Tuhovcu i ništa 
drugo nije napravljeno.  
 
Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2022. godine. 

 
Gradsko vijeće sa 8 glasova „za“ i 2 „protiv“ prihvatilo je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 

radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine. 

 
 
Tekst akta glasi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

 
 
 
 
 

Izvješće o radu gradonačelnice Grada Varaždinskih Toplica 

za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE 

        GRADONAČELNICA 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinske Toplice, 30. lipnja 2022. 



16 

 

Temeljem odredbe članka 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 

137/15., 123/17., 98/19., 144/20.) i članka 50. Statuta Grada Varaždinskih Toplica ("Službeni vjesnik 

Varaždinske županije" br.10/21.), podnosim 

 

IZVJEŠĆE O RADU 

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2022. 

 

 

1. UVOD 
 

Temeljem odredbe članka 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 

137/15., 123/17., 98/19., 144/20. u nastavku skraćeno: ZLP(R)S) i članka 50. Statuta Grada 

Varaždinskih Toplica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br.10/21.,  u nastavku skraćeno: 

Statut), gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica u obvezi je Gradskom vijeću podnositi 

polugodišnja izvješća o svom radu. 

 

Gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica zastupa Grad i nositeljica je izvršne vlasti Grada. 

 

 Gradonačelnica Grada, u okviru svojih nadležnosti propisanih ZLP(R)S-om i Statutom 

obavljajući izvršnu vlast, ima sljedeće ovlasti: 

 

1. priprema prijedloge općih akata, 
2. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, 
3. utvrđuje prijedlog proračuna Grada, prijedlog odluke o izvršenju proračuna i prijedlog odluke o 

privremenom financiranju, 
4. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada, kao i njezinim prihodima i rashodima, u 

skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća, 
5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Grada i raspolaganju imovinom u skladu sa 

zakonom kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava, 
6. imenuje i razrješuje predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba kojima je 

Grad osnivač, trgovačkih društava u kojima Grad ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je 
Grad osnivač, osim ako posebnim zakonom nije drukčije određeno, a odluku o imenovanju i 
razrješenju  gradonačelnik je dužan dostaviti Gradskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i 
objaviti u službenom glasilu Grada, 

7. upravlja prihodima i rashodima Grada, 
8. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada, 
9. odobrava korištenje tekuće pričuve do iznosa utvrđenog gradskim proračunom u skladu sa zakonom i 

Statutom te općim aktima Grada, 
10. ulazi u financijske odnose zaduživanja Grada na temelju odobrenja Gradskog vijeća, 
11. preuzima obveze do iznosa utvrđenog gradskim proračunom, 
12. donosi Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada, 
13. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada na način propisan zakonom, 
14. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, 
15. utvrđuje Plan prijma u službu u upravna tijela Grada, 
16. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i 

argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba, 
17. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana, 
18. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih 

djelatnosti, 
19. sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima, 
20. usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, 

odnosno poslova državne uprave čije je obavljanje preneseno na Grad, 
21. nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave 
22. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja, 
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23. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 
24. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora, 
25. obavlja i druge poslove predviđene zakonom i Statutom. 

 

 

2. JAVNOST RADA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I PROTOKOLARNI DOGAĐAJI 
 

Radi transparentnosti rada gradonačelnice, Gradskog vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela, 

redovito je ažurirana internetska stranica Grada www.varazdinske-toplice.hr.  

 

Za navedeno razdoblje Grad Varaždinske Toplice ima sklopljene Ugovore o poslovnoj suradnji 

sa sljedećim medijskim kućama: Radio Novi Marof d.o.o., Radio Megaton d.o.o., Varaždinske vijesti 

d.o.o., Regionalni tjednik d.o.o., IN Promocija d.o.o., VTV - Varaždinska televizija d.o.o., Finesa 

Consors d.o.o., VOX Media d.o.o., VIP Media j.d.o.o., Zagorje International d.o.o. 

 

O aktivnostima gradonačelnice sa ciljem predstavljanja njezinog rada i podizanja razine opće 

informiranosti građana o radu izvršne vlasti, mediji su redovito, putem priopćenja, izvještavani o svim 

aktivnostima te su objavljivane sve novosti vezane uz rad gradonačelnice i događanja u Gradu 

Varaždinskim Toplicama. 

 

 Informiranje građana putem web stranice Grada i dalje ostaje jedan od glavnih servisa 

komuniciranja s građanima. U promatranom razdoblju zabilježen je porast pisane, a naročito 

elektroničke komunikacije s građanima i medijima, o raznim temama s područja izvršne gradske 

vlasti.   

 

Obilježeni su državni i vjerski blagdani te su polagani vijenci i svijeće kod spomenika 

poginulim hrvatskim braniteljima u Varaždinskim Toplicama kao i kod spomen obilježja u Svibovcu. 

 

3. GRADSKO VIJEĆE 
 

  Na temelju odredbe članka 48. ZLP(R)S-a, u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. 

godine, gradonačelnica je u okviru svoje nadležnosti utvrdila prijedloge odluka i akata o kojima 

raspravlja i koje donosi Gradsko vijeće, te ih je uputila na raspravu, razmatranje i donošenje 

Gradskom vijeću. Gradsko vijeće je u izvještajnom razdoblju, donijelo akte prema sljedećim 

prijedlozima Gradonačelnice: 

 

 

1. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova 
predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica 
za razdoblje 01.01.-31.12.2022., 

2. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi, 
3. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, 
4. Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom, 
5. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Varaždinske Toplice, 
6. Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda,  
7. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, 
8. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Varaždinskih 

Toplica, 
9. Etički kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica, 
10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada na 
području Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu, 

11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. 
prosinca 2021., 

http://www.varazdinske-toplice.hr/
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12. Odluka o kupnji nekretnine dio kč. br. 532/2 i dio kč. br. 532/3 z.k. uložak 2696 k.o. Tuhovec, 
13. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Varaždinskih Toplica, 

u naselju Varaždinske Toplice na temelju projekta „Izgradnja dječjeg igrališta - Vrbice“, 
14. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 01.01. 2021. - 31.12. 

2021. godine, 
15. Odluka o utvrđivanju rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 

2021. godinu, 
16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Varaždinskih Toplica za 2021., 
17. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Grada Varaždinskih Toplica za 2021., 
18. Odluka raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Varaždinskih 

Toplica, 
19. Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Varaždinskih Toplica i Grada 

Novalje, 
20. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra, 
21. Odluka o donošenju 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždinske 

Toplice, 
22. Odluka o kupnji nekretnina k.č.br 4892/1, 4892/2, 4892/3, z.k. ul. 1414, k.o. Varaždinske 

Toplice, 
23. Odluka o sufinanciranju troškova produženog boravka i davanju suglasnosti za organizaciju 

produženog boravka u osnovnim školama na području Grada Varaždinskih Toplica, 
24. Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na konačni Nacrt Komunikacijske strategije i 

komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Varaždin. 
 

 

 Koristeći vlastite ovlasti propisane odredbom čl. 48. ZLP(R)S-a, gradonačelnica je u 

izvještajnom razdoblju, vodeći se odredbama zakona i podzakonskih akata donijela sljedeće akte:  

1. Odluka o korištenju ključeva zgrade gradske uprave, 
2. Odluka o koeficijentima i osnovici za obračun plaća djelatnika u Zavičajnom muzeju 

Varaždinske Toplice, 
3. Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Grada Varaždinske Toplice, 
4. Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana 

ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021.-2031., 
5. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana 

ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021.-2031., 
6. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada 

Varaždinske Toplice. 
 

 

 

4. AKTIVNOSTI GRADONAČELNICE 
 

Gradonačelnica svakodnevno i redovito komunicira s građanima, poslovnim partnerima i 

drugim jedinicama područne i regionalne samouprave, predstavnicima tijela središnje državne 

uprave, i to najčešće putem sastanaka u njenom uredu, u terminima koji se prethodno zakazuju. U 

izvještajnom razdoblju gradonačelnica na dnevnoj razini prima građane koji se obraćaju s problemima 

različite tematike i to najčešće: uređenje komunalne infrastrukture, imovinsko-pravni odnosi s 

Gradom, socijalna problematika, projekti koji se provode na području Grada, aktivnosti udruga, drugih 

organizacija civilnog društva, aktivnosti i rad gradskih ustanova, gradskog komunalnog trgovačkog 

društva i turističke zajednice, rad i aktivnosti mjesnih odbora, civilna zaštita, uključujući vatrogastvo, 

upravljanje vodama na području Grada, provedba projekta izgradnje sustava sanitarne odvodnje 

aglomeracije Varaždinske Toplice, organizacija manifestacija te rad udruga Grada. 
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 Osim s građanima, gradonačelnica je održala brojne sastanke s poslovnim partnerima i 

drugim jedinicama područne i regionalne samouprave, predstavnicima tijela središnje državne 

uprave, a neki od njih su: Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske vode, Varkom d.d., Čistoća d.o.o., HEP – 

operator distribucijskog sustava d.o.o., Županijska uprava za ceste Varaždinske županije, AP 

Consulting j.d.o.o., AB Jelić d.o.o., Bernarda d.o.o., Geotehnički fakultet Varaždin, Zavod za 

geotehniku Zagreb, Zavod za hidrotehniku Zagreb, Udruga Lag izvor, ravnateljica dječjeg vrtića 

„Tratinčica“ Varaždinske Toplice, ravnateljica Zavičajnog muzeja Grada Varaždinskih Toplica, 

direktorica trgovačkog društva Forum Toplice d.o.o., direktorica Turističke zajednice Varaždinske 

Toplice i drugi. 

 

 Posebno važna tema poslovnih sastanaka s predstavnicima trgovačkih društava u javnom 

sektoru i predstavnicima tijela središnje državne uprave jest rad na razvojnim projektima Grada kao i 

na projektima drugih nositelja koji se provode na području Varaždinskih Toplica, a gdje je potreban 

odgovarajući angažman gradske uprave. Važna tema jest moguće privlačenje sredstava iz fondova 

Europske unije i domaćih izvora sredstava te modalitet i praćenje izvršavanja projekata u tijeku uz 

izradu projektnih ideja za buduće razdoblje. 

 

 U tu se svrhu gradonačelnica rado odaziva na sve sastanke koji se održavaju na razini tijela 

središnje državne uprave i Varaždinske županije, a na kojima se diskutira o konkretnoj problematici 

razvojnih projekata i razvojne strategije. 

 

S predstavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru diskutirano je o mogućnostima 

poboljšanja komunalne, vodne i cestovne infrastrukture na području Grada, a naročito o potrebi 

usklađenja izvođenja projekata, dok je s predstavnicama proračunskih korisnika razmatrana tekuća 

problematika i razvojne mogućnosti. S direktoricom Turističke zajednice razmatrane su mogućnosti 

poboljšanja turističke ponude na području Grada, razvoja javne turističke infrastrukture te 

unaprjeđenja manifestacija koje se održavaju na području Grada.  

 

 U izvještajnom razdoblju sklopljeni su sljedeći ugovori: 

 

1. Ugovor o marketinškoj suradnji br. 119-22, Regionalni tjednik d.o.o., Zagrebačka 38, 42000 

Varaždin, 

2. Sporazum o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom, Općina Velika Trnovitica, 

Velika Trnovitica 223a,  

3. Ugovor o plaćanju naknade za korištenje odlagališta neopasnog otpada „Johovača“ u Općini 

Velika Trnovitica, Općina Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a,  

4. Ugovor o marketinškoj suradnji br. 119-22, Regionalni tjednik d.o.o., Zagrebačka 38, 42000 

Varaždin, 

5. Godišnji ugovor o kupoprodaji oglasnog prostora br. 542222/0020227, Finesa Consors d.o.o., 

E-Varaždin za medijske usluge, Ivana Kukuljevića 23, 42000 Varaždin, 

6. Godišnji ugovor o kupoprodaji oglasnog prostora br. 542222/0020227, Finesa Consors d.o.o., 

E-Varaždin za medijske usluge, Ivana Kukuljevića 23, 42000 Varaždin, 

7. Ugovor o poslovnoj suradnji za pristup pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži HT-a (mobilnoj 

mreži HT-a), Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, 

8. Ugovor o medijskom praćenju 22/ep/82, IN Promocija d.o.o., Zrinsko-Frankopanska 10, 40000 

Čakovec, 

9. Ugovor o pružanju poštanskih usluga, Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, 10000 Zagreb, 

10. Sporazum o zajedničkom financiranju radova uređenja pješačke staze i cestovnog odvodnog 

jarka na LC 25195 Svibovec Toplički, Županijska uprava za ceste Varaždinske županije, 

Ljudevita Gaja 4, 42000 Varaždin, 

11. Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada 

Varaždinskih Toplica, Obrt za cvjećarsko aranžerske i pogrebne usluge Bešenić, Hrastovec 

Toplički 21, 42223 Varaždinske Toplice, 
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12. Ugovor o poslovnoj suradnji – oglašavanje, Varaždinske vijesti d.d., Frane Supila 7b, 42000 

Varaždin, 

13. Ugovor o poslovnoj suradnji, VOX Media d.o.o. za marketing i komunikaciju, Trg bana Jelačića 

4, 42000 Varaždin, 

14. Ugovor o poslovnoj suradnji, VOX Media d.o.o. za marketing i komunikaciju, Trg bana Jelačića 

4, 42000 Varaždin, 

15. Ugovor o medijskoj promociji manifestacija i aktivnosti, VIP Media j.d.o.o., Vladimira Nazora 1, 

Ivanec, 

16. Ugovor br. 01/22 o izradi 5. Izmjena i dopuna PPUG-a Varaždinske Toplice, Arhitektbiro Kogl, 

Jalkovečka 10, 42000 Varaždin, 

17. Ugovor o korištenju sredstava Grada u 2022. godini, Lokalna akcijska grupa IZVOR, Vladimira 

Nazora 1, 42230 Ludbreg, 

18. Ugovor o poslovnoj suradnji na promicanju javnosti rada ureda Grada Varaždinskih Toplica, 

Zagorje International d.o.o. za informiranje, Kardinala Stepinca 2, 49000 Krapina, 

19. Ugovor o korištenju mreže broj: 4003-22-1002619282, HEP – Operator distribucijskog sustava 

d.o.o., Elektra Varaždin, Kratka ulica 3, 42000 Varaždin, 

20. Ugovor o pružanju usluge voditelja projektnog tima – Projekt uređenja prostora: novi kvart – 

NASELJE HRVATSKOG PROLJEĆA „SMART KVART“ za Grad Varaždinske Toplice, 

MAORING d.o.o. za projektiranje, nadzor, vještačenja, certificiranja i dr. stručni poslovi u 

graditeljstvu, Jalkovečka 80, 42000 Varaždin, 

21. Sporazum o sufinanciranju radova na sanaciji opasnih mjesta – Ulica grada Vukovara, 

Republika Hrvatska, MUP, Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb 

22. Sporazum o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom na neodređeno vrijeme, 

Općina Davor, Ivana Gundulića 35, 35425 Davor, 

23. Ugovor o poslovnoj suradnji broj: 33/2022-021-MB, VTV – Varaždinska televizija d.o.o., Kralja 

Petra Krešimira IV 6a, 42000 Varaždin, 

24. Ugovor o privremenom prijenosu ugovora o opskrbi plinom broj 110/22 za Senzomotornu 

dvoranu, Grad Varaždinske Toplice, Ulica dr. Franje Tuđmana 4. 42223 Varaždinske Toplice , 

Dječji vrtić Tratinčica, Ulica braće Radića 14, 42223 Varaždinske Toplice, 

25. Ugovor o opskrbi (kategorija kućanstvo) broj: 0001-2022-3008275362, HEP Elektra d.o.o., 

Ulica grada Vukovara 37, 1000 Zagreb, 

26. 1. Aneks Sporazumu o zajedničkom financiranju radova uređenja pješačke staze i cestovnog 

odvodnog jarka na LC 25195 Svibovec Toplički, Županijska uprava za ceste Varaždinske 

županije, Ljudevita Gaja 4, 42000 Varaždin, 

27. Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Grada 

Varaždinskih Toplica, Tomel j.d.o.o., Črnile 4, 42223 Varaždinske Toplice, 

28. Ugovor o opskrbi (kategorija kućanstvo) broj: 0001-2022-3008301108, HEP Elektra d.o.o., 

Ulica grada Vukovara 37, 1000 Zagreb, 

29. Ugovor o sustavnoj deratizaciji, Veterinarska stanica d.d., Trg Ivana Perkovca 24, 42000 

Varaždin, 

30. Ugovor br. 830 o poslovnoj suradnji, Planex radio d.o.o., Varaždinska 49/a, Cargovec, 42205 

Vidovec, 

31. Sporazum o  služnosti provođenja voda EKI-HT, Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 

Zagreb, Zlatko Kukec, Cvjetna ulica 24, 42223 Varaždinske Toplice, Gabrijel Kukec, Cvjetna 

ulica 24, 42223 Varaždinske Toplice, 

32. Aneks Ugovora o izvođenju radova izgradnje fitness parka u Ulici grada Vukovara u 

Varaždinskim Toplicama, Kova d.o.o., Braće Radić 122b, Mraclin, 

33. Ugovor o savjetovanju – izrada kataloga operativnih planova (projekata) razvoja destinacije i 

odnosa s javnošću, VIbe dva d.o.o., Voćarska c.44, Zagreb, 

34. Ugovor o obavljanju poslova skloništa za životinje na području Grada Varaždinskih Toplica, 

Udruga za zaštitu životinja „Spas“ Varaždin, Trg Pavla Štoosa 39, 42000 Varaždin, 

35. Ugovor o kupoprodaji nekretnine, z.k. ul. 2696 k.o. Tuhovec, Antonija Buhiniček, Ulica Ivana 

Brkanovića 5, Sesvete, 

36. Ugovor o pravu građenja, Hrvatske vode d.o.o., Ulica grada Vukovara 220, 1000 Zagreb, 

Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb, 
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37. Ugovor o poslovnoj suradnji, Radio Novi Marof d.o.o., Kralja Tomislava 5, 42220 Novi Marof 

38. Ugovor o najmu broj: 22081, Kopitehna d.o.o., Varaždinska ulica, III odvojak br. 2, Jalkovec 

42000 Varaždin, 

39. Ugovor o građenju – obnova nogometnog igrališta u Varaždinskim Toplicama, 

Autoprijevoznički obrt Anđelko Španić, Kalnička ulica 93a, 42222 Ljubešćica, 

40. Ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije javne rasvjete u Varaždinskim Toplicama, Elda 

Project d.o.o., Šetalište dr. Franje Tuđmana 1, 42000 Varaždin, 

41. Ugovor o korištenju nekretnine – nogometnog igrališta „Mladost“, Športski nogometni klub 

„Polet“ , Tuhovec, 

42. Ugovor o sufinanciranju programa „Pomoć u kući starijim osobama na području Varaždinske 

županije za 2022. godinu“, Društvo Crvenog križa Varaždinske županije, Pavlinska ulica 8, 

42000 Varaždin, 

43. Ugovor o korištenju mreže – Ulica nad Zidom, HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., 

Elektra Varaždin, Kratka ulica 3, 42000 Varaždin, 

44. Aneks Ugovoru o opskrbi krajnjeg kupca – Ulica nad Zidom, HEP – Opskrba d.o.o., Ulica 

grada Vukovara 37, 1000 Zagreb, 

45. Ugovor o izvođenju radova  uređenja (rekonstrukcije) Ulica grada Vukovara u Varaždinskim 

Toplicama, PZC Varaždin d.d., Motičnjak 6, 42000 Varaždin, 

46. Ugovor o opskrbi plinom br. 216/2022, Termoplin d.d., Vjekoslava Špinčića 80, 42000 

Varaždin, 

47. Ugovor o korištenju web aplikacije proračun hr. i održavanju projekta savjetovanja s javnošću 

u donošenju općih akata i drugih strateških i planskih dokumenata te proračuna za Grad 

Varaždinske Toplice, Mobes kvaliteta d.o.o., Jozefa Maliaka 28, 32236 Ilok, 

48. Ugovor o distribuciji – dostavi neadresirane pošte br. DP-02/9/2-015780/22, HP – Hrvatska 

pošta d.d., Jurišićeva 13, 10000 Zagreb, 

49. Ugovor o prodaji nekretnine, Smiljan Bosiljka, Dobriše Cesarića 141, 42000 Varaždin. 

 

 

5. DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MANIFESTACIJE I DOGAĐANJA 
 

 U ovom dijelu sumarno se navode najvažniji događaji u području javnog života, i to ponajprije 

društvenih djelatnosti koji su se zbili u izvještajnom razdoblju, a koji su neposredno bili potaknuti od 

strane gradske izvršne vlasti, bili posljedicom razvojnog smjera Grada ili u kojima je Grad sudjelovao 

na bilo koji način. 

 

Jedna od točaka dnevnog reda prve ovogodišnje sjednice Gradskog vijeća Varaždinskih 
Toplica, bila je Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Vijećnici su 
većinom glasova prihvatili Odluku o usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biootpada, 
reciklabilnog komunalnog otpada i glomaznog otpada, koji se prikuplja jednom godišnje, te usluzi 
preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu i usluzi prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi. 
Odlukom Gradskog vijeća Grad Varaždinske Toplice i Općina Velika Trnovitica potpisat će Sporazum 
o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom prema kojem će se na odlagalištu neopasnog 
otpada Johovača na području Općine Velika Trnovitica odlagati otpad s područja Grada Varaždinskih 
Toplica. Na sjednici je usvojen i Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda, kojim su na području 
Grada Varaždinskih Toplica utvrđene moguće su ugroze prirodnih katastrofa – potresa, poplave, 
suše, olujnog i orkanskog nevremena, pijavice, snježnih oborina, poledice, tuče, mraza, ekstremnih 
vremenskih pojava – toplinskog vala, epidemije i pandemije te degradacije tla. Ovim Planom 
obrađene su mjere i postupci u slučaju suše, olujnog i orkanskog nevremena, snježne oborine, 
poledice, tuče i mraza. Naglašeno je da tijekom 2021. godine nije bilo proglašenja elementarne 
nepogode niti od jedne od navedenih ugroza koje se obrađuju ovim Planom. 
 

Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice po prvi puta je bila domaćin 
međuopćinske smotre LiDraNo 2022. godine. Toplička je škola ugostila učenike s područja bivše 
Općine Novi Marof u što spadaju škole iz Bisaga, Visokog, Brezničkog Huma, Ljubešćice, Novog 
Marofa, Podruta, Svibovca i Varaždinskih Toplica. Na ovogodišnjoj smotri koju je službeno otvorila 
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gradonačelnica Varaždinskih Toplica Dragica Ratković natjecala su se i tri literarna i jedan novinarski 
rad iz topličke škole. Zahvalivši svim mentorima i učiteljima koji su topličke učenike pripremali za 
LiDraNo gradonačelnica Ratković poručila je kako je Grad ponosan što je po prvi puta imao priliku 
preuzeti ulogu domaćina. 

Grad Varaždinske Toplice prijavio je projekt uređenja i sanacije opasnih mjesta u Ulici grada 
Vukovara na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova te su temeljem prijave Gradu odobrena sredstva 
u iznosu od 687 tisuća kuna. Zahvaljujući sredstvima Ministarstva, u Ulici grada Vukovara bit će 
omogućeno sigurno i nesmetano odvijanje prometa, a kako je naglasila gradonačelnica Dragica 
Ratković, ovaj će pothvat biti još važniji zbog činjenice da se radi o ulici koja vodi do topličke osnovne 
škole. Gradonačelnica je uputila zahvalu Ministarstvu unutarnjih poslova i ministru Davoru Božinoviću 
što su u sklopu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa upravo ovaj projekt prepoznali 
kao jedan od prioritetnih i dodijelili nam sredstva. Ulica grada Vukovara vodi do naše osnovne škole i 
u vrijeme nastave je poprilično prometna, a sanacijom opasnih mjesta našim učenicima, njihovim 
roditeljima i svim djelatnicima škole omogućit ćemo normalno i sigurno kretanje ulicom. Ova 
investicija u Varaždinskim Toplicama je među samo tri projekta u Varaždinskoj županiji za koja je 
Ministarstvo odobrilo sredstva. Ukupna vrijednost radova iznosi 981 tisuću kuna, a Ministarstvo će 
sufinancirati 70 posto, odnosno 687 tisuća kuna, dok će ostatak od skoro 300 tisuća kuna osigurati 
Grad iz svog proračuna. 

U promatranom razdoblju održana je sjednica Vijeća za komunalnu prevenciju Grada 
Varaždinskih Toplica. Razgovaralo se o aktualnim temama vezanim prvenstveno za stanje sigurnosti 
svih građana i rješavanje problema prometa i parkiranja na području Grada. Načelnik Policijske 
postaje Novi Marof Nikola Beštek podnio je detaljno Izvješće o stanju sigurnosti za 2021. godinu 
temeljeno na radu policije u suradnji s Gradom u cilju što boljeg informiranja građana o sigurnosnom 
stanju na području Grada Varaždinskih Toplica. Načelnik je u svom izlaganju između ostalog, 
istaknuo odličan rad PP Novi Marof, koji rezultira uspješno riješenim predmetima i intervencijama. 
Osim podnijetog Izvješća, na sjednici su utvrđene smjernice za rad u 2022. godini. Tom prilikom 
gradonačelnica je naglasila da će se Grad uključiti u rješavanje svih problema jer su sigurnost i 
kvaliteta života građana prioritet. Naglasila je da će se problemom parkinga detaljnije pozabaviti u 
narednom periodu, na zadovoljstvo građana i turista.  

Grad Varaždinske Toplice i ove je godine u svom proračunu osigurao sredstva za rad svojih 
udruga. Riječ je o bespovratnim sredstvima za provedbu projekata i programa udruga koji ostvaruju 
javne potrebe građana i pridonose razvitku i napretku Grada. Gradonačelnica je naglasila da je cilj 
potpora potaknuti udruge na provedbu još većeg broja aktivnosti kako bi  građani imali što bogatiji i 
kvalitetniji društveni život. Udruge su te koje čuvaju našu tradiciju, kulturu i baštinu kojom se moramo 
ponositi zbog čega će Grad i dalje podupirati njihov rad. Potpore se dodjeljuju za projekte i programe 
koji se odnose na promicanje tradicijske baštine topličkog kraja, provođenje i afirmaciju sporta za što 
je osigurano 40.000 kuna te unapređivanje kvalitete života, promicanje socijalne skrbi i razvoj društva, 
razvoj udruga i promociju tekovina Domovinskog rata za što je predviđeno 170.000 kuna.  

Grad Varaždinske Toplice i ove će godine dodjelom potpora pčelarima sa svog područja 
poticati razvoj pčelarstva za što je u svom proračunu osigurao 50.000 kuna. S obzirom da je 
varaždinski kraj poznat po proizvodnji kvalitetnog meda, ovim potporama se uz razvoj pčelarstva želi 
potaknuti i proizvodnja još kvalitetnijih i prepoznatljivijih domaćih proizvoda. Gradonačelnica je 
naglasila da, Grad Varaždinske Toplice prepoznaje važnost pčelara i proizvodnje domaćeg meda, a 
ovim im potporama nastoji barem malo pomoći kako bi imali što uspješniju godinu i povećali svoju 
proizvodnju.  

U sklopu 13. Tjedna smijeha, Kerekesh Teatar stigao je i u Varaždinske Toplice i dobro 
zabavio i nasmijao okupljene građane. Kerekeshi su u četvrtak u Kino dvorani odigrali popularnu 
predstavu „Imovina” i brojnu publiku podsjetili da je Dan žena svaki dan. Kerekesh Teatar već dvije 
godine održava i manifestaciju „Smešne Toplice”, pa je ovo gostovanje samo još jedna potvrda kako 
se Kerekeshi i Varaždinske Toplice vole. Da Grad uvijek podržava sve dobre turističke i kulturne 
projekte, naglasila je i gradonačelnica Dragica Ratković pohvalivši odličnu suradnju s Kerekesh 
Teatrom. Grad će uvijek podržavati sve odlične projekte, posebno one koji imaju turistički značaj za 
naše Toplice, a predstave Kerekesh Teatra na kojima se publika zaista nasmije do suza uvijek 
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privlače velik broj naših građana. Kerekesh Teatar postao je dio topličke priče i promovira grad u 
najboljem smislu. 

Radovi na izgradnji novog mosta na rijeci Bednji u Tuhovcu u punom su jeku. Riječ je o 
dugoočekivanoj investiciji vrijednoj čak 7,5 milijuna kuna, a radovi na izgradnji mosta u duljini od 
otprilike 0,4 kilometara na državnoj cesti DC24 koja spaja Varaždinske Toplice i Ludbreg započeli su 
u ožujku 2021. godine. Da radovi idu svojim tokom, potvrdili su i iz Hrvatskih cesta koje su investitor 
ovog vrijednog projekta. Do sada je izvedeno svih osam komada pilota, naglavnih greda iznad pilota 
upornjaka, oba upornjaka, sva četiri stupa te dio prilaznih rampi mostu. Sredinom prosinca ugrađen je 
beton ploče mosta, a trenutno je u tijeku izrada temeljnog epoksi sloja kao i same hidroizolacije 
rasponske ploče mosta. Ugrađen je nosivi sloj asfalta na kolniku prilaznih rampi, a radi se na 
pješačkim stazama, odvodnji i paralelnim putovima te izmještanju DTK instalacija, dok su radovi na 
izmještanju plinskih i dijela vodovodnih instalacija već izvedeni. Zadovoljstvo napretkom radova 
izrazila je i gradonačelnica Dragica Ratković koja je istaknula kako su Varaždinske Toplice jedno 
veliko gradilište. Izgradnja mosta na cesti D24 vrijedna je investicija koja će svim našim građanima 
uskoro omogućiti sigurniji život. Upravo to je i naš cilj; stvarati uvjete za kvalitetniji, sigurniji i ugodniji 
život svih naših građana zbog čega smo sretni što se na području Grada mnogo toga radi i gradi. 
Ovaj most je dugoočekivana investicija, a zahvaljujući svim projektima koji se provode ili planiraju na 
području Grada, Varaždinske Toplice postaju sve privlačnije mjesto za život, ali i turiste. Radovi na 
izgradnji mosta Tuhovec trebali bi biti gotovi do kraja travnja, a predstoji izgradnja pješačkih hodnika, 
ograde i asfaltnih slojeva mosta, završetak kolnika, pješačkih staza i odvodnje, uređenje vodotoka i 
izrada prometne signalizacije. Ishođenje uporabne dozvole i puštanje u promet očekuje se do kraja 
lipnja ove godine. 

Stožer civilne zaštite grada Varaždinske Toplice održao je sastanak na kojem su članovi 
raspravljali o aktualnim temama vezanim uz osobe iz ratom pogođene Ukrajine koje su smještene u 
Varaždinskim Toplicama. Načelnica Stožera Marinela Belavić iznijela je informacije vezane uz 
smještaj i postupanje svih stručnih službi koje su uključene u što bržu integraciju osoba iz Ukrajine. 
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju pobrinula se za organizaciju samog smještaja i 
prehrane, te zdravstvene zaštite, dok je služba Hrvatskog crvenog križa zadužena za službu traženja, 
prikupljanje humanitarne pomoći te psihosocijalnu pomoć. Sastanku je prisustvovala i gradonačelnica 
Dragica Ratković koja je naglasila kako će se Grad uključiti u rješavanje svih problema koliko god 
može. Napomenula je da je Grad osigurao prevoditelje, dok će lokalni Stožer pružit pomoć u slučaju 
bilo kakve potrebe.  

Varaždinske Toplice od 2022. godine punopravna su članica Europske Asocijacije Povijesnih 
Termalnih Gradova (EHTTA), a ujedno i punkt na kulturnoj ruti Vijeća Europe. Bila je to idealna prilika 
da se to prigodno obilježi u okviru Svjetskog dana voda, što je ujedno i prva službena aktivnost Grada 
u sklopu članstva u spomenutoj asocijaciji. Za mještane Varaždinskih Toplice i sve zainteresirane 
posjetitelje organiziran je besplatan koncert u znaku Beethovenove ‘Ode radosti’ koja je danas 
službena himna Europske unije. ‘Odu radosti’ izveli su učenici puhačke sekcije Glazbene škole u 
Varaždinu, a povezanost Ludwiga van Beethovena i Varaždinskih Toplica objasnila je Lana Husnjak, 
direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Varaždinskih Toplica. Gradonačelnica je iznimno 
ponosna što se Toplice sada mogu pohvaliti članstvom u značajnoj europskoj asocijaciji. Ovo je veliko 
priznanje za naš grad i dostojno ćemo to proslaviti na Svjetski dan voda, koje život znače i moraju biti 
dostupne svakom građaninu bez iznimke, uz obavezu da ih čuvamo svakog dana. A biti na kulturnoj 
ruti Vijeća Europe nije mala stvar, naše Toplice to svakako zaslužuju. Odom radosti želimo 
simbolično poslati poruke radosti, razumijevanja, tolerancije i jedinstva, što nam je danas potrebno 
više no ikada. S nadom u bolje sutra, uživamo u glazbi na najznačajnijem arheološkom lokalitetu 
regije – Aquae Iasae – poručila je gradonačelnica. 

Zahvaljujući dugogodišnjoj potpori najvećem baroknom festivalu Gradu Varaždinskim 
Toplicama stiglo je priznanje Koncertnog ureda Varaždin. Naime, zbog kontinuirane podrške i 
dugogodišnjeg partnerstva na Varaždinskim baroknim večerima, ravnatelj Koncertnog ureda Varaždin 
Raymond Rojnik uručio je gradonačelnici Dragici Ratković zahvalnicu. Grad Varaždinske Toplice već 
dugi niz godina podržava najveći barokni festival u Hrvatskoj, ali i šire, a kako je najavila 
gradonačelnica Ratković, to će raditi i u budućnosti. Koncerti u sklopu Varaždinskih baroknih večeri 
svake se godine održavaju u crkvi sv. Martina, a ovaj značajan festival za čitav varaždinski kraj rado 
ćemo ugostiti i u narednim godinama. Ova zahvalnica dokaz je da su Varaždinske Toplice uvijek 
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dobar domaćin i da uvijek spremno podržavamo sve kulturne i turističke manifestacije na našem 
području, naglasila je gradonačelnica. 
Suradnja između Grada Varaždinskih Toplica i festivala, odnosno Koncertnog ureda Varaždin već je 
dugi niz godina na izuzetno visokoj razini, a s obzirom da toplička publika uživa u raskošnim zvucima 
barokne glazbe i rado se odaziva na koncerte, Varaždinske barokne večeri postale su sastavni dio 
kulturne i turističke ponude Varaždinskih Toplica 

Grad Varaždinske Toplice bio je domaćin 17. zajedničke izložbe vina Zlatna kapljica 2022. 
koja je ove godine poprimila i međunarodni karakter jer su uzorci stigli i iz Slovačke i Bosne i 
Hercegovine. Nakon dva dana prikupljanja uzoraka i ocjenjivanja vina koje je održano 29. i 30. 
travnja, održana je završna svečanost dodjele diploma vinarima, ali i degustacija vina otvorena za 
javnost. Na ovogodišnjoj izložbi sudjelovalo je sedam vinogradarskih udruga; domaćin Udruga Sveti 
Martin Varaždinske Toplice, Mejaši Ljubešćica, Grozdek Sveti Ilija, Viv-ber Beretinec, Pinta Novi 
Marof, Jalžabet i Varaždin breg Gornji Kneginec, ali i pojedinci te gosti iz Slovačke i Bosne i 
Hercegovine. Riječ je o odličnoj promociji topličkog kraja koji je itekako poznat po kvalitetnim vinima. 
Ovogodišnja izložba održana je pod pokroviteljstvom Grada Varaždinskih Toplica što je još jedan 
pokazatelj kako čitav kraj žele promovirati kao privlačnu kontinentalnu i enogastronomsku destinaciju. 

Grad Varaždinske Toplice njeguju dobru suradnju s raznim turističkim središtima diljem 
Hrvatske, a kako bi se još bolje pozicionirale na turističkoj karti ovog dijela Europe, povezivanje s 
hrvatskim turističkim biserima jedan je od imperativa. S ciljem izgradnje međusobnog prijateljstva i 
suradnje, delegacija Varaždinskih Toplica predvođena gradonačelnicom Dragicom Ratković i 
direktoricom gradske Turističke zajednice Lanom Husnjak posjetila je Grad Novalju i susrela se s 
gradonačelnikom Ivanom Dabom. Naglasivši kako je već dobro poznato da Varaždinske Toplice 
imaju velik turistički potencijal, gradonačelnica Ratković poručila je kako je jedan od njihovih glavnih 
ciljeva postati najjače središte zdravstvenog turizma u ovom dijelu Hrvatske, ali i šire. Grad 
Varaždinske Toplice kao grad bogate kulture, povijesti, ali i izvora termalne vode imaju ogroman 
turistički potencijal koji u daljnjem razvoju grada itekako planiramo iskoristiti. Razmjena iskustva sa 
središtima turizma kakvo je Grad Novalja sasvim sigurno će doprinijeti našem još boljem 
pozicioniranju na karti Hrvatske, naglasila je gradonačelnica. Ovaj posjet samo je prvi korak u razvoju 
međusobnog prijateljstva i suradnje, a dva turistička grada imaju itekako puno zajedničkih tema. 

Polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i molitvom u Varaždinskim Toplicama svečano je 
obilježena 27. obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak. Počast hrvatskim braniteljima koji su u 
borbi za slobodu i neovisnost dali ono najvrednije što su imali, svoje živote odali su predsjednica 
Gradskog vijeća Ljubica Nofta i predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Predsjednica 
Vijeća Nofta okupljenima se obratila uime gradonačelnice Varaždinskih Toplica Dragice Ratković i 
svih gradskih vijećnika. Zahvalivši svima što su se okupili na obilježavanju ovog važnog datuma u 
hrvatskoj povijesti, Nofta je poručila kako je važno prisjećati se svih koji su svoje živote položili na 
oltar domovine. Molitvu za sve poginule hrvatske heroje vodio je toplički župnik Stjepan Mostečak. 

Gradonačelnica Varaždinskih Toplica Dragica Ratković, uz brojne žene iz javnog i političkog 
života, sudjelovala je na panelu pod nazivom „Druga strana medalje – kako se žene probijaju kroz 
političku džunglu”. Riječ je o panelu u organizaciji Hrvatske udruge za odnose s javnošću koji se 
održao ovog ponedjeljka u sklopu 21. godišnje KOMferencije Zagreb. Uz gradonačelnicu Ratković, 
panelistice su bile i Sunčana Glavak, zastupnica u Europskom parlamentu, Jasna Petek, zamjenica 
župana Krapinsko-zagorske županije te Branka Bakšić Mitić, humanitarna aktivistkinja i 
dogradonačelnica Gline. Naglasivši kako bi politika trebala biti ravnopravna i za muškarce i žene 
ovisno o njihovim sposobnostima, gradonačelnica Ratković poručila je kako se žene trebaju uključiti u 
javni život i biti glasnije jer tek kada progovore o svojim problemima može se pristupiti i njihovom 
rješavanju. 

Na generalnoj skupštini međunarodne organizacije EHTTA-e (European Historic Thermal 
Towns Association), održane u Caldes de Montbui u Španjolskoj, Varaždinskim Toplicama uručena je 
plaketa Kulturne rute Vijeća Europe „Ruta povijesnih termalnih gradova“ koja je simbol kvalitete, 
izvrsnosti i važnosti lokacije i lokaliteta Aqua Iasae unutar europskog kulturnog kruga, ali je plaketa 
svakako i kruna višegodišnjih nastojanja Grada Varaždinskih Toplica i Turističke zajednice 
Varaždinskih Toplica da se grad pozicionira na kulturnoj karti Europe i svijeta. EHTTA je osnovana 
2009. godine i danas okuplja oko 50 članica iz gotovo 20 država, a već 2010. certificirana je kao 
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jedna od Kulturnih ruta Vijeća Europe. Sam proces ulaska u ovu prestižnu mrežu, koja je i članica 
UNWTO-a (United Nations World Tourism Organisation) i ETC-a (European Travel Commission) kao 
najvažnijih međunarodnih turističkih organizacija, dugotrajan je i zahtjevan, a uključuje šest kriterija 
koje prijavitelji moraju zadovoljiti, poput onog da termalni izvor mora biti kontinuirano aktivan barem 
od 19. stoljeća, kao i da terme moraju postojati barem od 19. stoljeća, mora postojati tradicija 
kulturnih događaja i infrastrukture, kao i kvalitetan smještaj. 

Sam program Kulturnih ruta Vijeća Europe pokrenut je 1987. godine s ciljem otkrivanja i 
predstavljanja zajedničke bogate i raznolike kulturne baštine, boljeg razumijevanja europskog 
kulturnog identiteta te spajanja ljudi i mjesta u zajednički kulturni prostor, a kulturne rute pokrivaju 
cijeli niz različitih tema, od arheologije, arhitekture i krajolika do religijskih utjecaja, od gastronomije i 
nematerijalne baštine do znamenitih osoba europske umjetnosti, glazbe i književnosti. Da bi se ruta 
certificirala potrebne su barem tri europske zemlje koje baštine isto naslijeđe ili tradiciju, a njima 
upravljaju specijalizirane međunarodne organizacije s nacionalnim ograncima, a procesom u 
Hrvatskoj koordinira Ministarstvo kulture i medija u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta. Od 45 
certificiranih Kulturnih ruta Vijeća Europe njih 14 prolazi Republikom Hrvatskom, a „Ruta povijesnih 
termalnih gradova“ već je treća ruta koja prolazi Varaždinskim Toplicama, a nakon što su 
Varaždinske Toplice članice i kulturnih ruta „Rute Rimskih careva i dunavska vinska ruta“ i „Rute sv. 
Martina“.Grad Varaždinske Toplice uspio je tako u suradnji s Turističkom zajednicom Varaždinskih 
Toplica postati dijelom i ove prestižne međunarodne kulturne, ali i turističke mreže, što će zasigurno 
pružiti još veću vidljivost i dodatno utvrditi važnost koju Varaždinske Toplice imaju, i da spadaju u sam 
vrh svjetske antičke, termalne, arheološke i kulturne baštine te zdravstvenog i kulturnog turizma. 
Činjenica je da više od dvije tisuće godina ljudi dolaze u ovaj dio svijeta, u naše današnje 
Varaždinske Toplice i našu Varaždinsku županiju, kako bi se liječili, kako bi uživali u miru i ljepoti 
prirodnih i kulturnih spomenika. Izvor termalne vode omogućio je Toplicama specifičan razvoj, razvoj 
koji je usko vezan uz zdravlje, kulturu i umjetnost. Gradonačelnica je istaknula da je ponosna na sve 
koji su sudjelovali u ovoj prijavi. 

Potpisivanjem ugovora o radovima na obnovi nogometnog igrališta Nogometnog kluba 
Mladost, Grad Varaždinske Toplice još je jednom dokazao kako brine o sportu i sportskoj 
infrastrukturu. Kako naglašava gradonačelnica ovakva ulaganja izuzetno su bitna, prvenstveno radi 
poticanja djece i mladih na bavljenje sportom. Riječ je o radovima vrijednim gotovo 160.000 kuna te je 
ovo još jedno u nizu ulaganja u rad udruga te u društveni i sportski život Grada. Grad Varaždinske 
Toplice veliku pažnju posvećuje sportu, neovisno o tome o kojem je sportu riječ.  Obnova 
nogometnog igrališta ujedno predstavlja i ulaganje u gradsku imovinu. 

Grad Varaždinske Toplice ove je godine za rad svojih udruga osigurao 250.000 kuna. Riječ je 
o bespovratnim sredstvima koje svojim udrugama dodjeljuje svake godine kako bi im olakšao 
provođenje programa i projekata važnih za podizanje kvalitete života građana i napredak i razvoj 
Grada. Ove godine bespovratna sredstva ostvarile su ukupno 32 udruge s čijim je predstavnicima 
gradonačelnica potpisala ugovore. Naglasivši kako već ova brojka pokazuje da su Varaždinske 
Toplice grad bogat udrugama, gradonačelnica se zahvalila na svemu što čine kako bi toplički kraj bio 
ugodnije mjesto za život. 

Grad Varaždinske Toplice nastavlja s kontinuiranim ulaganjem u uređenje komunalne 
infrastrukture na svojem području, pa je tako u promatranom razdoblju potpisan ugovor za izvođenje 
radova na modernizaciji rasvjete u Dugoj ulici u Varaždinskim Toplicama. Riječ je o projektu za koji je 
Grad Varaždinske Toplice osigurao 476.137,50 kuna s PDV-om. Suvremenom LED rasvjetom u 
Dugoj ulici postići će se energetska učinkovitost i ostvariti ušteda, što i jesu ciljevi ovakvih projekata. 
Radovi bi trebali ubrzo započeti, a postavit će se ukupno 19 dekorativnih segmentnih rasvjetnih 
stupova visine 3,2 m s LED modulima. 

U sklopu Aqua festa je nakon punih godinu dana u Rimskoj bazilici na arheološkom lokalitetu 
u Varaždinskim Toplicama održan je 4. međunarodni skup pod nazivom „Termalna voda jučer danas, 
sutra”. Skup je otvorila zamjenica varaždinskog župana Silvija Zagorec istaknuvši kako su 
Varaždinske Toplice poznate po prirodnom i neprocjenjivom bogatstvu termalnih izvora koje ima 
potencijal biti okosnica daljnjeg razvoja. Godinama se ovdje okupljaju vrhunski stručnjaci koji se s 
temom termalne vode, ali i kulturne baštine bave s različitih aspekata, od ekonomije i gospodarstva, 
kulture, arheologije, turizma, medicine i liječenja. Gradonačelnica se osvrnula se na tešku globalnu 
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situaciju izazvanu klimatskim promjenama i ratom u Ukrajini rekavši kako je ovo pozitivna priča 
zahvaljujući kojoj od stručnjaka možemo saznati što napraviti i kojim putem ići, odnosno kako se 
prilagoditi sve snažnijim promjenama klime. Među panelistima je bila Romana Lekić, savjetnica 
dekana Visoke škole Edward Bernays u Zagrebu na kojoj je po prvi put u Hrvatskoj i regiji pokrenut 
novi diplomski studij „Upravljanje doživljajem u turizmu“ koja je istaknula kako priliku daju upravo 
kontinentalnom turizmu, ruralnom razvoju, kao i zdravstvenom turizmu. 

Na veselje Topličanaca i Topličanki, ponajviše onih najmlađih u Varaždinskim Toplicama 
otvoren je fitness park vrijedan gotovo pola milijuna kuna, od  kojih 85 posto ide preko LAG-a, Mjere 
7.4.1, a ostatak sredstava osigurava Grad. Uređena kružna staza za vanjski fitness sa spravama za 
trening na otvorenom upotpunila je dvorište dječjeg igrališta uz Osnovnu školu Antuna i Ivana 
Kukuljevića Gradonačelnica je istaknula  kako je nakon uređenja dječjeg igrališta ovim fitness parkom 
zaokružena jedna cjelina gdje djeca mogu vježbati kada god požele te aktivno i zdravo provoditi svoje 
vrijeme u rekreaciji i druženju. 

Hrvatske ceste u prometnu infrastrukturu u Varaždinskoj županiji ove godine ulažu više od 172 
milijuna kuna. Jedna od investicija je most u Tuhovcu koji je već dovršen, a u jesen će biti raspisan 
natječaj za najveću investiciju, izgradnju prve dionice brze ceste koja će povezati Varaždin s 
Krapinom. Predmetni most obišao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković  zajedno 
sa županom Anđelkom Stričakom i njegovim suradnicima te predsjednikom Uprave Hrvatskih cesta 
Josipom Škorićem. Riječ je o projektu kojim se pomaže lokalnom stanovništvu i podiže sigurnost na 
svim državnim cestama. Investicije Hrvatskih cesta iznimno su važne jer pridonose boljoj protočnosti 
prometa, a time i većoj sigurnosti svih sudionika u prometu, naglasio je župan Stričak. U izgradnju 
mosta duljine 400 metara u Tuhovcu uloženo je oko 10 milijuna kuna s PDV-om. Predsjednik Uprave 
Hrvatskih cesta Škorić naveo je da slijedi niz aktivnosti na postojećoj mreži cesta koje će povećati 
sigurnost svih sudionika u prometu.  

U promatranom razdoblju održana je sjednica Gradskog vijeća na kojoj su jednoglasno 
prihvaćene 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždinskih Toplica. Kako je 
pojasnila Marina Kögl, voditeljica izrade 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 
Varaždinskih Toplica, radi se o ciljanim izmjenama koje se prvenstveno odnose na naselje Vrbice u 
kojem je ostao dio neizgrađenog područja, nedostupnog zbog izgradnje obilaznice. U izmjene se ide 
zbog inicijative za izgradnju trgovačkog centra na 10.000 kvadratnih metara i prenamjene u poslovnu, 
pretežito trgovačku zonu. Također su uvažene i primjedbe koje su se odnosile na mogućnosti za 
gospodarski razvoj te omogućavanje izgradnje OPG-ovima u području vikend zona pa su tako 
relaksirani uvjeti za takvu izgradnju. Gradonačelnica je naglasila značaj izmjena za daljnji razvoj 
grada i usmjerenje prema pozicioniranju Varaždinskih Toplica kao modernog turističkog odredišta sa 
standardom za kvalitetan život njegovih građana. 

Varaždinske Toplice bile su omiljena destinacija ljubitelja umjetnosti, kreative, dobre glazbe i 
odlične atmosfere. Naime, održano je drugo izdanje Topličkog Art Festivala koje je i ove godine 
gradskim ulicama i trgovima vratilo živost te pobudilo kreativni duh grada. Toplički Art Festival u dva 
dana okupio je brojne umjetnike, glazbenike i posjetitelje, kako velike, tako i male te još jednom 
dokazao kako su Varaždinske Toplice idealno mjesto za sve koji uživaju u spoju bogate povijesne i 
kulturne baštine i suvremenih umjetničkih izražaja. Da je sam festival nadmašio očekivanja potvrdila 
je i direktorica Turističke zajednice Varaždinskih Toplica Lana Husnjak. Sva događanja u sklopu 
festivala odvijala su se u strogom centru Varaždinskih Toplica i bila su besplatna. S obzirom da su 
ulice i trgovi bili kontinuirano puni, a reakcije građana i više nego pozitivne, Toplički Art Festival uz 
punu podršku gradske Turističke zajednice i Grada na pravom je putu da postane još jedna 
tradicionalna manifestacija koja će obogatiti kulturnu i turističku ponudu Varaždinskih Toplica.  

Zahvaljujući odličnoj suradnji između Grada Varaždinskih Toplica i Županijske uprave za ceste 
Varaždinske županije na gradskom području modernizirana je još jedna prometnica. Asfaltiranje 1300 
metara ceste u Hrastovcu još je jedan dokaz kako ŽUC ima sluha za potrebe Grada Varaždinskih 
Toplica. Zahvalivši ŽUC-u na čelu s ravnateljem Tomislavom Osonjačkim što su prepoznali važnost 
asfaltiranja ove lokalne ceste, gradonačelnica je poručila  kako na ovaj način povećavaju kvalitetu 
života građana. Grad Varaždinske Toplice veliku pažnju pridaje ulaganjima u infrastrukturu jer je to 
jedan od preduvjeta za veću kvalitetu života građana na našem području. Odličnom suradnjom s 
Varaždinskom županijom i svim institucijama Varaždinske Toplice jedno su veliko gradilište i sasvim 
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će sigurno u skoroj budućnosti biti još privlačnije mjesto za život i doseljavanje – rekla je 
gradonačelnica. Uz gradonačelnicu Ratković, ravnatelja ŽUC-a Osonjačkog, člana Mjesnog obora 
Hrastovec Toplički i županijskog vijećnika Željka Dvekara, radove na asfaltiranju ceste u Hrastovcu 
obišao je i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak koji je napomenuo kako je, uz redovna 
održavanja, cilj asfaltirati što više neasfaltiranih cesta. Radovi na modernizacije ceste u Hrastovcu 
vrijedni su 612 tisuća kuna. 

Još jedno veliko priznanje stiglo je u ruke Grada Varaždinskih Toplica, petu godinu za redom 
transparentnost proračunskih informacija ocijenjena je čistom peticom. Riječ je o analizi proračunske 
transparentnosti jedinica lokalne samouprave koju svake godine objavljuje Institut za javne financije. 
Grad petice za transparentnost niže od 2017. godine, a kako naglašava gradonačelnica Dragica 
Ratković ovo je još jedan dokaz da su Varaždinske Toplice već godinama u mnogočemu u samom 
hrvatskom vrhu. Inače, proračunska transparentnost podrazumijeva uvid u potpune, točne, 
pravovremene i razumljive proračunske informacije. Institut za javne financije proračunsku 
transparentnost mjeri brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na mrežnim stranicama 
jedinica lokalne samouprave, odnosno izvještajem o godišnjem izvršenju proračuna za 2019. godinu, 
polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2020. godinu te prijedlogom proračuna, 
izglasanog proračuna i proračunskog vodiča za građane za 2021. godinu. 

 

SOCIJALNA ZAŠTITA GRAĐANA  

 

 Jednokratne novčane pomoći 

 

 U prvoj polovici godine isplaćena je novčanu pomoć za podmirenje režijskih troškova odnosno 

troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade u iznosu od 2.760,00 kuna. Na 

temelju podnesenih zahtjeva, isplaćene su jednokratne novčane pomoći za podmirenje troškova 

osnovnih životnih potreba u iznosu od 6.500,00 kuna.    

 

 Troškovi stanovanja  

  

 Osobama koje nisu korisnici zajamčene minimalne naknade a ostvaruju pravo na naknadu 

prema Zakonu o socijalnoj skrbi, isplaćen je iznos od 887,42 kn (pomoć u naravi) za podmirenje 

troškova struje, vode, plina, odvoz smeća i ostale javne usluge.  

 

 Za  22 korisnika zajamčene minimalne naknade u 2022. godini prema podacima Centra za 

socijalnu skrb Novi Marof, Grad Varaždinske Toplice podmirio je trošak naknade za uređenje voda za 

stambeni prostor za 2022. godinu u iznosu od 2.796,36 kuna, te su isti oslobođeni plaćanja 

komunalne naknade u ukupnom iznosu od 6.134,50 kuna. 

 

Obitelji slabijeg imovinskog stanja u iznosu od 250,00 kn dodatno se sufinancira mjesečna 

participacija za dječji vrtić prema zaključku gradonačelnice. Ukupan iznos sufinanciranja u drugoj 

polovici godine iznosio je 1.500,00 kn.  

 

Operativni članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grada Varaždinskih Toplica 

koji su prema evidenciji Vatrogasne zajednice Grada Varaždinskih Toplica u prethodnoj kalendarskoj 

godini aktivno sudjelovali u intervencijama, kao i obveznici čiji članovi kućanstva ispunjavaju uvjete za 

oslobođenje, a sukladno Odluci o komunalnoj naknadi, oslobođeni su plaćanja komunalne naknade 

za stambeni prostor u 2022. godini u ukupnom iznosu od 18.887,25 kuna, te je za njih Grad podmirio 

trošak naknade za uređenje voda u iznosu od 8.419,20 kn. Spomenuta mjera provedena je za 

ukupno 32-je operativnih članova DVD-a. 
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Usluga dovoza vode 

 

 Prema podnijetom zahtjevu za uslugu dovoza vode domaćinstvima koja nemaju mogućnosti 

priključka na javnu vodovodnu mrežu, a Gradskoj vatrogasnoj postrojbi Varaždinske Toplice za 

izvršen dovoz vode isplaćeno je 500,00 kuna. Dok je za čišćenje bunara obitelji lošeg imovinskog 

statusa a koja nema priključak na javnu vodovodnu mrežu, podmiren račun za čišćenje bunara u 

iznosu od 400,00 kuna. 

  

Sufinanciranje smještaja djece u vrtićima 

 

 Grad Varaždinske Toplice sufinancira boravak djece u ustanovama predškolskog odgoja, i to  

financiranjem dijela ekonomske cijene vrtića iznosom od 600,00 kuna za prvo dijete te iznosom od 

700,00 kuna za drugo i svako slijedeće dijete. Osim na području Grada, sufinancira se i smještaj 

djece u vrtićima izvan područja Grada Varaždinskih Toplica, pod uvjetom da roditelji i dijete imaju 

prijavljeno prebivalište na području Grada Varaždinskih Toplica. Osim sufinanciranjem smještaja 

djece, Grad sudjeluje u provođenju i drugih aktivnosti u gradskom dječjem vrtiću, i to financiranjem 

male škole, pomagača (asistenata) djeci s teškoćama u razvoju te troškova logopeda.  

  

 U promatranom razdoblju Grad Varaždinske Toplice, u svrhu sufinanciranja troškova 

smještaja djece u vrtićima, troškova pomagača djeci s teškoćama u razvoju i troškova logopeda u 

Dječjem vrtiću „Tratinčica“ iz proračuna je izdvojio ukupno 986.411,49 kuna. 

 

 Drugi – privatni vrtići  

 

 Sufinanciranje troškova smještaja djece u drugim vrtićima izvan područja Grada i privatnom 

vrtiću na području Grada Varaždinskih Toplica „Čarobno ogledalce“ u prvoj polovici godine izdvojeno 

je 217.318,57 kuna. 

 

Pomoćnik u nastavi 

  

 Grad Varaždinske Toplice financira pomoćnika u nastavi za učenika s posebnim potrebama, a 

sve u svrhu kvalitetne integracije u redovan odgojno obrazovni proces. U promatranom razdoblju 

Grad je iz proračuna za sufinanciranje pomoćnika u nastavi za dijete s posebnim potrebama, koje 

pohađa Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ u Varaždinu „  ukupno izdvojio 19.677,70 

kuna. 

 

 Stipendije 

 

 Stipendistima s područja Grada za akademsku godinu 2021./2022. za razdoblje 01.01.2022. – 

30.06.2022. isplaćeno je ukupno 274.500,00  kuna (61 stipendija x 500,00 kn).  

 

 Subvencija poljoprivrednicima  

 

 U prvoj polovici godine podnesena su 24 zahtjeva za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja 

goveda i krmača. Sukladno zahtjevima, poljoprivrednicima s područja Grada Varaždinskih Toplica 

isplaćena je subvencija u ukupnom iznosu od 11.550,00 kuna.  

 

Poticanje razvoja pčelarstva 

 

 U prvoj polovici godine Grad Varaždinske Toplice provodio je Program poticanja razvoja 

pčelarstva isplatama potpora pčelarima s područja Grada Varaždinskih Toplica koji su upisani u 

Evidenciju pčelara i pčelinjaka u Republici Hrvatskoj (pravnim i fizičkim osobama), a koji na području 
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Grada imaju stacionirane pčelinjake. Potpora za pčelinje zajednice i nabavu novih isplaćivana je na 

temelju zahtjeva, te je u tu svrhu ukupno isplaćeno 71.550,00 kuna (podneseno je 16 zahtjeva za 

potporu). 

 

Sufinanciranje škole u prirodi 

 

Djeci iz obitelji loših socio ekonomskih uvjeta, u prvoj polovici godine sufinanciran je program 

„Škola u prirodi“ i „Maturalna putovanja“, te je za provedbu ove mjere pomoći u naravi  iz proračuna 

isplaćeno 2.880,00 kn. 

 

 Naknada novorođenoj djeci Grada Varaždinskih Toplica 

 

 Podneseno je 29 zahtjeva za isplatu naknade za novorođenčad. Grad Varaždinske Toplice za 

svako novorođeno dijete s područja Grada isplaćuje naknadu u visini od 2.000,00 kuna za prvo dijete, 

za drugo dijete 3.000,00 kuna, za treće dijete 5.000,00 kuna, i za svako daljnje dijete 7.500,00 kuna. 

Za realizaciju ove mjere u prvoj polovici godine isplaćeno je ukupno 93.500,00 kuna. (13 djece x 

2.000,00 kn, 10 djece x 3.000,00 kn, 3 djece x 5.000,00 kn, 3 djece x 7.500,00 kn).  

 

 Sufinanciranje smještaja djece u produženom boravku u O.Š. Antuna i Ivana 

Kukuljevića Varaždinske Toplice 

 

 U promatranom razdoblju u tu svrhu isplaćeno je 53.200,56 kune. 

 

 Sufinanciranje prijevoza učenika P.Š. Gornja Poljana  

 

 U promatranom razdoblju u tu svrhu na temelju zahtjeva OŠ Svibovec isplaćeno je 9.384,00 

kuna. 

 

Sufinanciranje prijevoza učenika O.Š.  Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice 

 

 U promatranom razdoblju dana je donacija sredstava u iznosu od 3.000,00 kn za podmirenje 

troškova autobusnog prijevoza za posjet Krapini i Krapinskim Toplicama za mentore i najuspješnije 

učenike koji su se istaknuli na raznim natjecanjima 2021/2022 školske godine. 

 

 

 Program sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća u 2022. godini 

 

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica o sufinanciranju energetske 

obnove obiteljskih kuća na području Grada Varaždinskih Toplica  (SLVŽ 44/20), te Javnog poziva za 

sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost, Grad Varaždinske Toplice objavio je na službenim stranicama upute za podnošenje 

zahtjeva za udio sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća od strane Grada Varaždinskih 

Toplica, te je u tu svrhu u prvoj polovici godine isplaćeno 8.140,93 kuna prema podnesenom zahtjevu 

za isplatu sredstava po provedbi projekta.  

Humanitarna pomoć za Ukrajinu 

Na inicijativu Varaždinske županije kojoj je upućen apel za humanitarnu pomoć od strane 

izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Ukrajine u RH, grad Varaždinske Toplice pridružio se 

gradovima i općinama iz naše županije u akciji prikupljanja humanitarne pomoći za Ukrajinu 

„Humanitarian Aid for Ukraine“.  Za nabavu namirnica, dječje hrane i higijenskih potrepština izdvojena 

su sredstva u iznosu od 15.010,08 kuna.  
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U izvještajnom razdoblju redovno su isplaćivane dotacije udrugama: 

 

• Vatrogasnoj zajednici Grada Varaždinskih Toplica isplaćeno je tekućih donacija 300.000,00 kn 
• Tekuća donacija DVD-u Leskovec isplaćena je u iznosu od 10.000,00 kn, DVD-u Vrtlinovec 

10.000,00 kn, DVD-u Tuhovec 7.000,00 kn, DVD-u Var. Toplice 20.000,00 kn 
• Crvenom križu Novi Marof isplaćeno je tekućih donacija od 45.421,50 kn 
• Gorska služba spašavanja Varaždin isplaćeno je 5.000,00 kn 
• Kulturno umjetničkom društvu Toplice 25.000,00 kn 
• Zajednici sportskih udruga mjesečne dotacije za redovnu djelatnost isplaćene su u iznosu od 

225.000,00 kn, za nogometni centar isplaćeno je 100.000,02 kn, a za biciklijadu „Lajk za bajk 
2022.“ isplaćeno je 15.000,00 kn 

• Lokalnoj akcijskoj grupi „Izvor“ Ludbreg (LAG) uplaćena je prema ugovoru 1. rata godišnje 
članarine u iznosu od  od 15.000,00 kn  

• Matica Hrvatska ogranak Varaždinske Toplice 15.000,00 kn 
• Udruzi „Lijepa naša“ Zagreb uplaćena je prema ugovoru godišnja članarina za 2022. godinu 

za obnavljanje statusa Eko škole za OŠ A. i I.Kukuljevića Varaždinske Toplice 
• Stolnoteniskom klubu Varaždinske Toplice isplaćeno je 5.000,00 kn 
• Atletskom klubu Varaždin za održavanje utrke Trail V.Toplice – putevima rimskih legionara 

isplaćeno je 15.000,00 kn 
• Udruzi vinogradara i voćara „Sv.Martin“ Var. Toplice isplaćeno je 25.000,00 kn 
• Invalidskom društvu „Ilco“ Varaždin isplaćeno je 1.000,00 kn 
• Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Klub Jalševec isplaćeno je 7.500,00 kn 
• Udruzi HVIDR-a Varaždinske Toplice isplaćeno je 7.500,00 kn 
• Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH Ogranak Varaždinske Toplice isplaćeno 

je 7.500,00 kn 
• Moto klubu „Aquabikers“ Varaždinske Toplice isplaćeno je 25.000,00 kn 
• Planinarskom društvu „Tonimir“ isplaćeno je 3.000,00 kn 
• Zajednici udruga antifašističkih boraca i antifašista Varaždinske županije isplaćeno je 500,00 

kn 
• Udruzi za zaštitu životinja „Hrabra šapa“ Varaždinske Toplice isplaćeno je 3.000,00 kn 
• Udruzi Bedem ljubavi Varaždin isplaćeno je 1.000,00 kn 
• Zakladi za prevenciju kriminaliteta „Sveti Mihael“ Varaždinske županije isplaćeno je  2.775,50 

kn 
• Zakladi „Vita“ Varaždin za pomoć djeci oboljelih od malignih i drugih teških i rijetkih bolesti  

isplaćeno je 2.775,50 kn 
• Lovačkom društvu „Jelen“ Varaždinske Toplice isplaćeno je 20.000,00 kn 
• Lovačkoj udruzi „Kalnik“ Varaždinske Toplice isplaćeno je 9.206,88 kn 
• Udruzi umirovljenika Varaždinske Toplice isplaćeno je 5.000,00 kn 
• Udruzi veterana 7. gardijske brigade Puma Varaždin isplaćeno je 5.000,00 kn 
• Mammae klub Varaždin isplaćeno je 750,00 kn 
• Društvu distrofičara, invalida cereblarne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada 

Varaždina isplaćeno je 2.000,00 kn 
• Razvojnom centru „Viribus“ Tuhovec isplaćeno je 7.000,00 kn 
• Udruzi apstinenata Varaždinske županije „Hrabrost“ isplaćeno je 1.000,00 kn 
• Udruzi žena „Naši cajti“ Varaždinske Toplice isplaćeno je 4.000,00 kn 
• Udruzi „Biserna dolina“ Grešćevina isplaćeno je 10.000,00 kn 
• Udruzi žena „Svibovečki zvon“ Svibovec isplaćeno je 12.000,00 kn 
• Udruzi udomitelja Varaždinske županije „Zipka“ isplaćeno je 2.000,00 kn 
• Plesnom studiju Feel Varaždin, podružnica Varaždinske Toplice isplaćeno je 13.000,00 kn 
• Udruzi slijepih Varaždinske županije isplaćeno je 3.000,00 kn 
• Za redovito financiranje političkih stranaka za razdoblje 01.01.2022. – 30.06.2022. isplaćena 

su sredstva u iznosu od 12.200,00 kn 
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7. INVESTICIJE I PROJEKTI 

 

 Tijekom izvještajnog razdoblja, nastavljen je rad na projektima za koje su, temeljem prijava i 

zahtjeva podnijetih u prethodnom izvještajnom razdoblju, ostvarene odgovarajuće potpore. Ujedno, u 

ovom je razdoblju, nastavljen i rad na podnošenju prijava na raspisane natječaje i javne pozive, uz 

važnu napomenu kako je, za vrijeme krize uzrokovane epidemijom koronavirusne bolesti COVID-19, 

od svih javnopravnih tijela najavljeno da će se sve prijave i zahtjevi revalorizirati obzirom na smanjena 

sredstva proračuna te potrebe njihovog preusmjeravanja na druge, hitne aktivnosti.  

 

 U izvještajnom razdoblju poduzete su sljedeće aktivnosti po važnim investicijskim projektima 

za koje je Grad ostvario pravo na potporu te koje je prijavio temeljem natječaja:  

a) Projekt „Uređenje Ulice grada Vukovara u Varaždinskim Toplicama“ – javni poziv Ministarstva 
unutarnjih poslova Republike Hrvatske, namijenjen projektima sanacije opasnih mjesta sukladno točki 
7.9. Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2021.-2030.: Sigurna 
infrastruktura. Ukupna vrijednost projekta iznosi 981.582,55 kuna, Grad Varaždinske Toplice 
temeljem prijave potražuje 687.107,79 kuna odnosno 70% ukupnog projekta, preostali iznos od 30%, 
osigurat će Grad Varaždinske Toplice iz proračunskih sredstava. 

 

b) Nakon provedenog  postupka jednostavne nabave potpisan je Ugovor o izvođenju radova 
izgradnje Fitness parka u Ulici grada Vukovara Varaždinskim Toplicama, ukupna vrijednost projekta 
iznosi 456.607,76 kuna. Iznos od 265.032,19 kuna financirat će se ostvarenom potporom Agencije za 
plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, dok je razlika osigurana iz proračunskih 
sredstava. 
 

U izvještajnom razdoblju započeti su slijedeći projekti: 

a) Izrada geodetskih elaborata za upis vlasništva na nerazvrstanim cestama – ukupan iznos 
investicije vrijedna 33.150,00 kuna 

b) Projekt „Rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete u Dugoj ulici“ – investicija vrijedna 
476.137,50 kuna 

c) Projektna dokumentacija  „Rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete na području 
Grada Varaždinske Toplice“ – investicija vrijedna 50.000,00 kuna 

d) U sklopu projekta „Uređenje prostora: Novi kvart Smart kvart u Varaždinskim Toplicama“ 
u prvoj polovici godine utrošeno je ukupno 40.000,00 kuna za pružanje usluga 
organizacije, pripreme, koordinacije, izradu i praćenje projektne dokumentacije i svih 
aktivnosti vezanih za realizaciju projekta, te izrada Idejnog rješenja i Parcelacijskog 
elaborata 

e) Projektna dokumentacija za projekt  „Izgradnja dječjeg igrališta-Vrbice“ utrošeno je u prvoj 
polovici godine 15.000,00.kuna 

 

U izvještajnom razdoblju, izvršeni su sljedeći projekti: 

 

a) Uređenje pješačke staze i odvodnog jarka na LC 25195 u Svibovcu Topličkom – projekt 
vrijedan 366,935,90 kuna (Sporazum i I. Aneks sporazuma sklopljen između Županijske 
uprave za ceste Varaždinske županije i Grada Varaždinske Toplice, omjer sufinanciranja ŽUC 
75% i Grad 25%) od čega je Grad varaždinske Toplice u prvoj polovici godine izdvojio još 
90.795,66 kuna (projekt završen u ožujku 2022). 

b) Otkup zemljišta  prema Ugovoru o kupoprodaji nekretnine za proširenje nogometnog igrališta 
NK Polet Tuhovec u iznosu od  15.650,88 eura prema srednjem tečaju na dan plaćanja u 
iznosu od 118.308,24 kuna  

c) Projekt „Rekonstrukcije nogostupa u Ulici bana Jelačića“ – investicija vrijedna 61.512,50 kuna 
d) Grad Varaždinske Toplice financirao je izradu izvedbenog projekta  u iznosu od 48.000,00 

kuna oborinske odvodnje i izgradnje pješačke staze na državnoj cesti DC24 dionica 003, od 
km 2+550 do km 3+500, kroz naselje Tuhovec. Investitor cijelog projekta su Hrvatske ceste. 

e) Spomenik žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja – investicija vrijedna    
54.650,58 kuna,  

f) Izgradnja grobnice  žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja – investicija 
vrijedna 24.500,00 kuna 
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g) Izvođenje radova obnove nogometnog igrališta u Varaždinskim Toplicama – investicija 
vrijedna 159.876,26 kuna 

h) Za dodatno ulaganje u javnu rasvjetu  na području Grada Varaždinske Toplice, što 
podrazumijeva izgradnju, rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete u prvoj polovici godine 
utrošeno je 14.080,00 kuna  

i) Na temelju Ugovora o izradi 5. Izmjena i dopuna PPUG Varaždinske Toplice isplaćen je iznos 
od 42.000,00 kuna. 

 

 

8. KOMUNALNE DJELATNOSTI 

 

 Tijekom prvih šest mjeseci, nastavljeno je postupanje na redovitom izvršavanju i poboljšanju 

komunalnih djelatnosti i usluga kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture, a koje se 

odnose na održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten 

promet motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih 

zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje čistoće javnih 

površina i održavanje javne rasvjete. 

 

 Značajan iznos sredstava utrošen je na održavanje nerazvrstanih cesta što podrazumijeva skup 

mjera i radnji koje se održavaju redovno tijekom cijele godine uključujući i svu opremu, uređaje i 

instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na 

njima, kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i 

cestovnih objekata (valja istaknuti kako se u takvom održavanju prednost daje prometnicama u 

naseljima, odnosno prometnicama koje vode područjem gdje ljudi žive).   

 

U promatranom razdoblju provodili su se poslovi redovnog održavanja i uređenja javnih i zelenih  

površina na području Grada Varaždinske Toplice što podrazumijeva čišćenje ulica, trgova i 

nogostupa, odnosno svih površina javne namjene, košnju travnjaka i malčiranje prema svim zonama, 

održavanje dječjih igrališta, održavanje i njegu cvijeća, drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja.  

 

Uz navedene aktivnosti, kontinuirano su se obavljali poslovi održavanja građevina javne odvodnje 

oborinskih voda, osim građevina koje su u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga, poslovi 

održavanja građevina i uređaja javne namjene, te poslovi održavanja javne rasvjete. 

 

 

9. PROVEDBA PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA 
 

 U svrhu zaštite pučanstva od zaraznih bolesti potrebno je obavljati komunalne poslove 

veterinarsko – higijeničarske službe koji uključuju skupljanje i uklanjanje uginulih ili pregaženih 

životinja na javnim površinama, hvatanje životinja lutalica na javnim površinama i odvoz i zbrinjavanje 

lešina. Komunalne poslove veterinarsko – higijeničarsko službe na području Grada Varaždinskih 

Toplica obavljala je Veterinarska stanica d.d. Varaždin, na temelju Ugovora o povjeravanju 

komunalnih poslova veterinarsko – higijeničarske službe na području Grada Varaždinskih Toplica. U 

području veterinarsko – higijeničarske službe te određenih DDD mjera, isplaćeno je Veterinarskoj 

stanici Varaždin ukupno 65.595,09 kn, od čega 55.046,61 kn za provođenje deratizacije i dezinsekcije 

i 10.548,48 kuna za uklanjanje konfiskata te hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica. 

 

 

10. SUFINACIRANJE REDOVNIH AKTIVNOSTI UDRUGE „SPAS“ 
 

  Grad Varaždinske Toplice financira rad skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja 

„Spas“ Varaždin iz Varaždina, Mali Prelogi bb, kao jedinog skloništa za životinje u Varaždinskoj 

županiji. U promatranom razdoblju iz proračuna je u tu svrhu izdvojeno 33.000,00 kuna. 
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11. PROVEDBA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA 
 

  Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije 

kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji. U promatranom razdoblju 

zaprimljeno je 5 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama te su svi zahtjevi usvojeni i 

riješeni. U okviru područja transparentnosti javne uprave, svaki opći akt te svi financijski i drugi 

izvještaji, prije podnošenja Gradskom vijeću, predmet su javnog savjetovanja koje se provodi putem 

platforme proračun.hr. Ujedno, svi se akti i prije donošenja na Gradskom vijeću, objavljuju na stranici 

Grada, a sve da bi građani Varaždinskih Toplica stekli uvid u javne politike i prijedloge akata koji se 

stavljaju pred Gradsko vijeće.  

 

 

ZAKLJUČAK 

 

 U izvještajnom razdoblju gradonačelnica je poduzela aktivnosti zastupanja, upravljanja i 

predstavljanja Grada Varaždinskih Toplica u svojstvu nositelja izvršne vlasti te sukladno dodijeljenim 

ovlastima. Sudjelovala je na svim važnijim protokolarnim događanjima vezanim za obilježavanje 

značajnih datuma u organizaciji grada i županije, primila brojne građane, udruge i društva, te imala 

susrete sa dužnosnicima državnih institucija, kao i uglednim osobama iz političkog i javnog života. 

 

Ovo razdoblje okarakterizirano je aktivnostima provedbe i upravljanja projektima, uz izvjestan 

zaključak o potrebi što pažljivijeg i dalekovidnijeg planiranja kojim će se kvalitetno usmjeriti razvoj 

Varaždinskih Toplica u željenom pravcu. Iako su strateški projekti jedinice lokalne samouprave, 

najzvučniji i medijski najpopraćeniji, izvjesno je da i projekti manjeg značaja, bilo infrastrukturni, bilo 

soft projekti društvenog karaktera, doprinose kvaliteti života lokalne zajednice. Stoga, uz pažljivo 

planiranje strateških i višegodišnjih projekata koji će neminovno utjecati na usmjerenje razvoja Grada, 

važno je posvetiti se manjim investicijama kojima se udovoljava potrebama i zahtjevima lokalnog 

stanovništva, imajući na umu i važnost socijalnog aspekta i to naročito u uvjetima nepovoljne 

demografske klime.  

 

Kvalitetna komunikacija i suradnja svih dionika vlasti uz osluškivanje potreba lokalnog stanovništva, 

predstavlja preduvjet ostvarenja strateške vizije Grada.  

 

 

 GRADONAČELNICA 

 

 Dragica Ratković  

 
 
 
 

Kako su iscrpljene sve točke dnevnog reda današnje sjednice, predsjednica Gradskog vijeća 
zaključuje sjednicu u 17:05 sati. 
 
Dovršeno! 
 
 ZAPISNIČAR PREDSJEDNICA 
  GRADSKOG VIJEĆA 
 Martina Loborec 
  Ljubica Nofta, dipl. oec 


