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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:021-05/22-01/7 
URBROJ:2186-26-01-22-4 
Varaždinske Toplice, 2. studenoga 2022. 
 

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

 
sa 12. sjednice Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica održane 2. studenoga 2022. godine. Sjednica 
je sazvana pisanim putem pozivom KLASA: 021-05/22-01/7, URBROJ: 2186-26-01-22-1 od 26. 
listopada 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 9 od ukupno 13 vijećnika te 
da vijeće može pravovaljano donositi odluke. 
 
Sjednici su nazočili:, Draženko Pokos, Manuela Pantaler, Josip Hajduk, Ljubica Nofta, Kristijan 
Remenar, Nedeljko Mihalić, Silvio Hajduk, Dragutin Šarec i Verica Pantaler. 
 
Sjednici nisu prisustvovali vijećnici: Marko Plišo, Stjepan Denžić, Srećko Detelj i Željko Bedeković.  
 
Pored vijećnika sjednici su nazočili: 
Dragica Ratković, gradonačelnica, Marko Jeličić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada 
Varaždinskih Toplica i predstavnik medija. 
 
Zapisničar: Martina Loborec       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Vijećnicima je uz poziv za sjednicu dostavljen zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća održane 30. 
rujna 2022.  
 
Na upit predsjednice da li ima primjedbi na zapisnik sa 11. 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 30. rujna 2022. godine prihvatilo 
jednoglasno.  
 
Pitanja vijećnika, odnosno aktualni sat. 
 
Vijećnik Silvio Hajduk postavio je prvo pitanje vezano za uređenje bankina uz ŽUC-ove ceste, navodi 
da se godinama ništa ne radi po pitanju uređenja tih bankina. 
Nadalje, vijećnik ima primjedbu na rad komunalnog redara, navodi da ga je nemoguće dobiti na 
telefon dok s druge strane kad treba napisati kaznu iskače iz grmlja. 
Ujedno, vijećnik ima primjedbu vezano za dostavu materijala za Gradsko vijeće, smatra da nije u redu 
da se materijali dostavljaju u 22:00 sati navečer. 
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Gradonačelnica odgovara da će se pitanje vezano za uređenje bankina proslijediti ŽUC-u. 
Vezano za dostavu materijala gradonačelnica odgovora da je upoznata s tom informacijom te da će 
se takve situacije izbjeći uvođenjem elektronske dostave materijala. 
Što se tiče vijećnikove primjedbe na rad komunalnog redara, gradonačelnica odgovara da će  
provjeriti ove navode te isto tako mogućnost za poboljšanje dostupnosti komunalnog redara. 
 
Vijećnik Dragutin Šarec postavio je pitanje vezano za izgradnju autobusnog kolodvora, zanima ga u 
kojoj je fazi. 
 
Gradonačelnica odgovara da je pokrenuta  eKonferencija za dostavu potvrda na glavni projekt. 
Ukoliko će sve biti u redu, oko sredine studenog građevinska dozvola bi mogla biti izdana, a njena 
pravomoćnost bila bi negdje oko sredine prosinca. 
Ujedno, gradonačelnica navodi da Hrvatske ceste u svom Proračunu imaju predviđenu stavku za 
izgradnju predmetne ceste te da se projekt nastavlja. 
 
Predsjednica Gradskog vijeća gospođa Ljubica Nofta navodi da je primila par upita vezano za radno 
vrijeme Hrvatske pošte. Navodi da stanovnici nisu zadovoljni radnim vremenom od 8-17 te moli ako 
gradonačelnica može utjecati da se predloži promjena takvog radnog vremena. 
 
Gradonačelnica navodi da će služba poslati ovo vijećničko pitanje Hrvatskoj pošti. 
 
 
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 9 glasova  „za““ prihvatilo današnji Dnevni red. 
 
Predsjednica je konstatirala da je za današnju sjednicu jednoglasno prihvaćen sljedeći: 
 

 
D  N  E  V  N  I      R  E  D 

 
 

1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana 

za postupak izrade i provedbe Plana ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za 

razdoblje 2021. – 2031. godine, 

2. Prijedlog Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za financiranje javnih potreba u kulturi 

Grada Varaždinskih Toplica, 

3. Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica, 

4. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti dimnjačarskih 

poslova na području Grada Varaždinskih Toplica, 

5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica u 2022. godini, 

6. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja, 

7. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, 

8. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske, 

9. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske, 

10. Prijedlog Odluke o gašenju javne rasvjete na području Grada Varaždinskih Toplica, 

11. Prijedlog Odluke o mreže nerazvrstanih cesta, 

12. Prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica. 



3 

 

TOČKA 1. 
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE I 

KOMUNIKACIJSKOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTUPAK IZRADE I PROVEDBE PLANA 

UKUPNOG RAZVOJA GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA  

ZA RAZDOBLJE 2021. – 2031. GODINE 

 

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

prihvaćanju Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana za postupak izrade i 

provedbe Plana ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje 2021. – 2031. godine. 

 

Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o prihvaćanju Komunikacijske strategije i 

Komunikacijskog akcijskog plana za postupak izrade i provedbe Plana ukupnog razvoja Grada 

Varaždinskih Toplica za razdoblje 2021. – 2031. godine, na razmatranje i donošenje, a za izvjestitelja 

navedene točke odredila je Marka Jeličića, pročelnika JUO, kojeg je predsjednica zamolila za kratko 

izvješće. 

 

Marko Jeličić je podnio kratko izvješće. 

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

Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica 

predlaže Gradskom vijeću da, Prijedlog Odluke o prihvaćanju Komunikacijske strategije i 

Komunikacijskog akcijskog plana za postupak izrade i provedbe Plana ukupnog razvoja Grada 

Varaždinskih Toplica za razdoblje 2021. – 2031. godine, prihvati u predloženom tekstu. 

 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednica otvara raspravu. 
Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje Prijedlog 

Odluke o prihvaćanju Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana za postupak izrade 

i provedbe Plana ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje 2021. – 2031. godine. 

 
Gradsko vijeće sa 9 glasova „za“, prihvatilo je Prijedlog Odluke o prihvaćanju Komunikacijske 

strategije i Komunikacijskog akcijskog plana za postupak izrade i provedbe Plana ukupnog razvoja 

Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje 2021. – 2031. godine. 

 
Tekst akta glasi: 
 

O D L U K U 

O PRIHVAĆANJU KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE I KOMUNIKACIJSKOG AKCIJSKOG PLANA 

ZA POSTUPAK IZRADE I PROVEDBE PLANA UKUPNOG RAZVOJA GRADA VARAŽDINSKIH 

TOPLICA ZA RAZDOBLJE OD 2021. - 2031. GODINE 

I. 

Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica prihvaća Komunikacijsku strategiju 

i Komunikacijski akcijski plan za postupak izrade i provedbe Plana ukupnog razvoja Grada 

Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021. - 2031. godine. 

II. 

Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od 

značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 89/18) 

Komunikacijska strategija je definirana kao dokument kojim se određuju komunikacijski ciljevi koje 

nositelj izrade akta strateškog planiranja želi postići komunikacijom s javnošću i definiraju ključne 

komunikacijske poruke, ciljne skupine i komunikacijski kanali. 
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III. 

Komunikacijski akcijski plan je dokument kojim se definira okvir za postizanje komunikacijskih 

ciljeva određenih komunikacijskom strategijom te detaljno razrađuju mjere i aktivnosti informiranja i 

vidljivosti na operativnoj razini u svrhu provedbe komunikacijskih ciljeva 

IV. 

Komunikacijska strategija donosi se u svrhu kontinuiranog i cjelovitog informiranja javnosti o 

svim fazama postupka izrade i provedbe Plana ukupnog razvoja te ostvarivanja vidljivosti postupka 

planiranja javnih politika. 

V. 

Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan donose se u roku od 90 dana od dana 

stupanja na snagu Odluke o izradi Plana ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje 

od 2021.-2031. godine. 

VI. 

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

županije«, a objavit će se na službenoj web stranici Grada i dostupna je javnosti u skladu s 

odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13,  85/15 i 69/22). 

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

Ljubica Nofta, dipl. oec. 

 

 

TOČKA 2. 
PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA FINANCIRANJE 

JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA 
 
Predsjednica Gradskog vijeća navodi da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Prijedlog Odluke o 

osnivanju Stručnog povjerenstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Varaždinskih Toplica. 

 

Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za financiranje 

javnih potreba u kulturi Grada Varaždinskih Toplica, na razmatranje i donošenje, a za izvjestitelja 

navedene točke odredila je Marka Jeličića, pročelnika JUO, kojeg je predsjednica zamolila za kratko 

izvješće. 

 

Marko Jeličić, podnio je kratko izvješće. 

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

Komisija za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica predlaže Gradskom 

vijeću da, Prijedlog Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za financiranje javnih potreba u kulturi 

Grada Varaždinskih Toplica, prihvati u predloženom tekstu. 

 
O ovome prijedlogu predsjednica otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje Prijedlog 
Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Varaždinskih 
Toplica. 
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Gradsko vijeće sa 9 glasova „za“, prihvatilo je Prijedlog Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za 
financiranje javnih potreba u kulturi Grada Varaždinskih Toplica. 
 
Tekst akta glasi: 
 

 

O D L U K A 

o osnivanju Stručnog povjerenstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Varaždinskih 

Toplica 

 

Članak 1. 

Odlukom o osnivanju Stručnog povjerenstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada 

Varaždinskih Toplica (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) uređuje se osnivanje i djelokrug 

rada Stručnog povjerenstva, broj, sastav, izbor i mandat članova Stručnog povjerenstva, razrađuju 

zadaće, način rada i prava članova Stručnog povjerenstva te uređuju druga pitanja značajna za 

njegovo djelovanje. 

 

OSNIVANJE I DJELOKRUG RADA 

 

Članak 2. 

(1) Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica osniva Stručno povjerenstvo. 

(2) Djelokrug Stručnog povjerenstva je područje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u Gradu 

Varaždinskim Toplicama. 

(3) Stručno povjerenstvo se osniva radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino 

provođenje, a posebice radi predlaganja i stručnog vrednovanja programa i projekata javnih 

potreba u kulturi od interesa za Grad Varaždinske Toplice, za koja se sredstva osiguravaju u 

Proračunu Grada Varaždinske Toplice, radi kontinuiranog praćenja i razmatranja stanja u 

pojedinim područjima umjetničkog i kulturnog stvaralaštva te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih 

djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost. 

 

Članak 3. 

Stručno povjerenstvo nadležno je za slijedeća područja i djelatnosti: 

- kulturne djelatnosti: arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, knjižnična djelatnost, nakladnička i 

knjižarska djelatnost i audiovizualna djelatnost, 

- kulturno-umjetničko stvaralaštvo: dramska i plesna umjetnost, glazbena i glazbeno-scenska 

umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti, dizajn i arhitektura, interdisciplinarne i nove 

umjetničke i kulturne prakse, digitalna umjetnost i kulturno-umjetnički amaterizam,  

- transverzalna područja: međunarodna kulturna suradnja i mobilnost, dostupnost, pristup i 

sudjelovanje u kulturi, raznolikost kulturnih izričaja, poduzetništvo u kulturnim i kreativnim 

industrijama i digitalizacija u području kulture. 

 

BROJ, SASTAV, IZBOR I MANDAT ČLANOVA STRUČNOG POVJERENSTVA 

 

Članak 4. 

(1) Stručno povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana. 

(2) Za članove Stručnog povjerenstva imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici koji svojim 

dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih za utvrđivanje i provedbu 

kulturne politike mogu pridonijeti ostvarivanju poslova i zadaća zbog kojih je Stručno 

povjerenstvo osnovano. 
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(3) Predsjednik Stručnog povjerenstva, gradonačelnica te pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

mogu pozivati i druge kulturne djelatnike i umjetnike da sudjeluju u radu sjednica Stručnog 

povjerenstva bez prava odlučivanja. 

 

Članak 5. 

(1) Gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica pokreće postupak imenovanja članova Stručnog 

povjerenstva javnim pozivom ustanovama u kulturi, umjetničkim organizacijama i udrugama te 

drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost u području kulture i umjetnosti za 

podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata za člana Stručnog povjerenstva, 

za područja  djelovanja Stručnog povjerenstva prema članku 3. ove Odluke. 

(2) Javni poziv iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Varaždinskih 

Toplica, a rok za podnošenje prijedloga ne može biti kraći od 10 dana od dana njegove objave. 

(3) Na temelju prispjelih prijedloga, gradonačelnica odlukom imenuje predsjednika i članove 

Stručnog povjerenstva, vodeći računa o njihovoj stručnosti i ravnomjernoj zastupljenosti. 

(4) Ukoliko na temelju Javnog poziva nema prispjelih prijedloga ili je zaprimljen nedovoljan broj 

prijedloga, gradonačelnica samostalno odlukom imenuje predsjednika i članove Stručnog 

povjerenstva, vodeći računa o njihovoj stručnosti i ravnomjernoj zastupljenosti. 

 

Članak 6. 

(1) Članovi Stručnog povjerenstva imenuju se na četiri godine. 

(2) Gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica razriješit će člana Stručnog povjerenstva i prije 

isteka vremena iz stavka 1. ovog članka ako: 

– podnese zahtjev za razrješenje; 

– se protivno odredbi članka 9. ove Odluke nije izuzeo iz raspravljanja i odlučivanja; 

– ne ispunjava ili neuredno ispunjava obveze utvrđene ovom Odlukom, Zakonom ili 

drugim propisima; 

– svojim djelovanjem ili ponašanjem narušava ugled Stručnog povjerenstva ili Grada 

Varaždinske Toplice; 

– je pravomoćno osuđen za kazneno djelo. 

(3) Prijedlog za pokretanje postupka razrješenja na temelju stavka 2. podstavaka 2. do 5. 

ovog članka mogu podnijeti i predlagatelji člana Stručnog povjerenstva iz članka 5. stavka 1. 

ove Odluke. 

 

ZADAĆE, NAČIN RADA I PRAVA ČLANOVA STRUČNOG POVJERENSTVA 

 

Članak 7. 

Stručno povjerenstvo u svom radu: 

– stručno vrednuje i ocjenjuje programe i projekte prijavljene na javni poziv za financiranje javnih 

potreba u kulturi Grada Varaždinske Toplice; 

– predlaže kriterije vrednovanja programa i projekata; 

– posebno razmatra mjere za poticanje i promicanje profesionalnoga kulturnog i umjetničkog 

stvaralaštva i kulturnog amaterizma te gradonačelniku predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje; 

– posebnu pozornost posvećuje promicanju hrvatskog umjetničkog stvaralaštva u inozemstvu, 

kao i mjerama koje omogućuju hrvatskoj javnosti da se upoznaje s priznatim vrijednostima i 

suvremenim nastojanjima u umjetnosti i kulturi drugih naroda, po potrebi uspostavljajući vezu i 

međusobnu razmjenu mišljenja; 
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– polazeći od potreba u kulturi i umjetnosti svih manjina, marginaliziranih i ranjivih skupina 

društva, posebnu pozornost posvećuje promicanju njihovih potreba u kulturi, kao i njihovu 

stvaralaštvu te potiče promicanje dijaloga, kulturne raznolikosti i uključivosti. 

 

Članak 8. 

(1) Stručno povjerenstvo donosi Poslovnik o radu. 

(2) U postupku vrednovanja programa i projekata pristiglih na javni poziv za financiranje javnih 

potreba u kulturi Stručno povjerenstvo nakon provedenog postupka pregleda pristiglih prijava 

dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinske Toplice svoj prijedlog koji sadrži 

popis programa i projekata s predloženim iznosom financijske potpore. 

 

 

Članak 9. 

(1) Član Stručnog povjerenstva dužan je izuzeti se iz raspravljanja i odlučivanja ako je: 

– predlagatelj programa i projekta koji je predmet rada Stručnog povjerenstva pravna osoba u 

kojoj je on ili s njim povezana osoba vlasnik, dioničar, imatelj udjela, član upravljačkog ili 

nadzornog tijela pravne osobe, ravnatelj ili drugi voditelj poslovanja te pravne osobe; 

– on ili s njim povezana osoba u ugovornom ili drugom odnosu s predlagateljem programa i 

projekta. 

(2) Povezane osobe u smislu stavka 1. ovog članka su srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pobočnoj 

liniji do četvrtog stupnja zaključno, bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni 

životni partner te posvojitelj ili posvojenik, partner – skrbnik ili osoba pod partnerskom skrbi. 

(3) Svi članovi Stručnog povjerenstva dužni su potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti te 

izjavu o nepostojanju sukoba interesa kojom potvrđuju da će procjenjivati samo one prijedloge 

u vezi s kojima nemaju nikakve materijalne ili druge interese. 

 

Članak 10. 

(1) Javnost rada Stručnog povjerenstva ostvaruje se objavljivanjem zapisnika o radu Stručnog 

povjerenstva na mrežnim   stranicama Grada Varaždinskih Toplica. 

(2) Članovi Stručnog povjerenstva s prebivalištem izvan područja Grada Varaždinskih Toplica imaju 

pravo na naknadu putnih  troškova i troškova smještaja kada prisustvuju sjednicama Stručnog 

povjerenstva. 

(3) Članovi Stručnog povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad sukladno Odluci o visini 

naknade za rad radnih tijela Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica. 

 

ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 11. 

Stručne, administrativne, tehničke i druge potrebne poslove za Stručno povjerenstvo obavlja 

Jedinstveni upravni odjel Grada, a sredstva za rad Stručnog povjerenstva osiguravaju se u 

Proračunu Grada. 

 

Članak 12. 

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

županije“. 

 

 PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

 Ljubica Nofta, dipl.oec. 
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TOČKA 3. 
PRIJEDLOG ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA 

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

gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica. 

 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica, na 

razmatranje i donošenje, a za izvjestitelja navedene točke odredila je Marka Jeličića, pročelnika JUO 

Grada Varaždinskih Toplica, kojeg je predsjednica zamolila za kratko izvješće. 

 

Pročelnik Marko Jeličić, podnio je kratko izvješće. 

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

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

vijeću da, Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica, prihvati u predloženom 

tekstu. 

 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednica otvara raspravu. 
 

Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje Prijedlog 

Odluke o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica. 

 

Gradsko vijeće sa 9 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada 

Varaždinskih Toplica. 

 
Tekst akta glasi: 
 

O D L U K A 

o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica 

 

I. OPĆA ODREDBA 
 

Članak 1.  
 

 Ovom Odlukom propisuju se vrste poreza, stopa i visina poreza koji pripadaju Gradu 

Varaždinskim Toplicama skladu s odredbama Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine, broj: 

115/16. i 101/17.). 

 

Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski 

rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 

 

II. GRADSKI POREZI 
 

Članak 2. 
 

 Gradski porezi Grada Varaždinske Toplice su: 

 

1) prirez porezu na dohodak, 

2) porez na potrošnju, 

3) porez na kuće za odmor, 

4) porez na korištenje javnih površina. 

 

III. PRIREZ POREZU NA DOHODAK 
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Članak 3. 
 

 Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.  

 

IV. POREZ NA POTROŠNJU 

Članak 4. 
 

 Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.  

 

Članak 5.  
 

 Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, 

nadležna ispostava Porezne uprave.  

 

V. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR 

 

Članak 6.  

 

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 10,00 kuna / 1,33 eura po četvornom metru 

korisne površine kuće za odmor.  

 

Članak 7.  

 

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja Ministarstvo 

financija, nadležna ispostava Porezne uprave.  

 

VI. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 
 

Članak 8. 
 

 Porez na korištenje javnih površina plaća se na po metru četvornom površine koja se koristi, 

po danu korištenja javne površine, i to u sljedećim iznosima:  

 

a) prodajni stolovi, klupe, štandovi, kolica za prodaju 10,00 kn / 1,33 eura po m2 po danu 

raznih proizvoda, ledenice, ambulantne, ugostiteljske i 

druge prikolice, peći i naprave za pečenje plodina i slično 

 

b) šatori u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost, zabavni 2,00 kn / 0,27 eura po m2 po danu 

parkovi, luna parkovi, cirkusi, pozornice i slično 

 

c) ljetne terase uključujući stolove, stolice, suncobrane i 1,00 kn / 0,13 eura po m2 po danu 

sjenila, pokretne ograde i druge naprave koje se postavljaju 

kao otvorene terase  

 

d) javne površine ispred trgovina koje se koriste za izlaganje 1,00 kn / 0,13 eura po m2 po danu 

i prodaju robe  

 

e) reklamne ploče i konstrukcije, obavijesne ploče i dr. 1,00 kn / 0,13 eura po m2 po danu 

 

f) kiosci, montažni objekti koji služe u prodajne, ugostiteljske 1,50 kn / 0,20 eura po m2 po danu 

i druge aktivnosti na temelju kojih se ostvaruje odgovarajući 

prihod.   

Članak 9. 
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U dane održavanja manifestacija na području Grada Varaždinskih Toplica, porez na 

korištenje javnih površina za prodajne stolove i klupe plaća se 25,00 kn / 3,32 eura po m2 na dan, 

time da korisna površina ne može biti manja od 4 m2.  

 

Članak 10.  
 

Od plaćanja poreza za korištenje javne površine, a temeljem podnesenog zatjeva, oslobođeni 

su: 

• pravne i fizičke osobe koje javnu površinu koriste u svrhu kulturno – umjetničkih, sportskih, 
prosvjetno - edukativnih, humanitarnih aktivnosti, 

• gradske ustanove, Turistička zajednica Grada Varaždinskih Toplica i udruge civilnog društva s 
područja Grada Varaždinskih Toplica, 

• političke stranke, političke inicijative, nezavisne liste te referendumske inicijative. 
 
Rješenje o oslobađanju od poreza iz stavka 1. ovog članka donosi Jedinstveni upravni odjel 

Grada Varaždinskih Toplica. 
 

Članak 11. 
 

 Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na korištenje javnih površina obavlja 

Ministarstvo financija, nadležna ispostava Porezne uprave.  

 

VII. POSTUPOVNE ODREDBE  
 

Članak 12. 
 

 Na pravna pitanja utvrđivanja, naplate, povrata poreza, prava na pravni lijek i postupka u 

povodu korištenja pravnog lijeka, prekršajnu i kaznenu odgovornost u primjeni ove Odluke kao i na 

druga pitanja vezana uz poreze koji su predmet ove Odluke odgovarajuće se primjenjuju odredbe 

zakona kojim se uređuju lokalni porezi i porez na dohodak, a podredno, zakona kojim se uređuje opći 

porezni postupak te prekršajnog zakona.  

 

VIII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 13. 
 

 Postupci utvrđivanja i naplate poreza na kuće za odmor započeti po Zakonu o lokalnim 

porezima (Narodne novine, broj: 115/16. i 101/17.) i Odluci o gradskim porezima Grada Varaždinskih 

Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije broj“ broj 34/17., 67/17. i 4/18.), a koji nisu dovršeni 

do stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o gradskim porezima 

Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije broj“ broj 34/17., 67/17. i 4/18.). 

 

Članak 14.  
 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada 

Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije broj“ broj 34/17., 67/17. i 4/18.).  

 

Članak 15. 
 

 Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“ i „Službenom vjesniku Varaždinske 

županije“, stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske 

županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak 

(članak 3.) koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u 

„Narodnim novinama“.  

 PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

 Ljubica Nofta dipl. oec. 
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TOČKA 4. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE  

KOMUNALNIH DJELATNOSTI DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA 

 PODRUČJU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA 

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

davanju koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada 

Varaždinskih Toplica. 

 
Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalnih 

djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih Toplica, a za izvjestitelja navedene 

točke odredila je Marka Jeličića, pročelnika JUO, 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 davanju koncesije za obavljanje komunalnih 

djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih Toplica, usvoji u predloženom 

tekstu. 

 
O ovome prijedlogu gradonačelnice predsjednica otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje Prijedlog 

Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti dimnjačarskih poslova na području 

Grada Varaždinskih Toplica. 

  
Gradsko vijeće sa 9 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje 

komunalnih djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih Toplica. 

 
Tekst akta glasi: 
 

ODLUKU O DAVANJU KONCESIJE 
za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova 

na području Grada Varaždinskih Toplica 
 

I. 
Ovom Odlukom Grad Varaždinske Toplice, Ulica dr. Franje Tuđmana 4, OIB: 54177232254, 

kao davatelj koncesije, odabire najpovoljnijeg ponuditelja kojemu se dodjeljuje koncesija za usluge - 
obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih Toplica, a 
sve na temelju provedenog postupka davanja koncesije koji je započeo danom objave Obavijesti o 
namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 25. 
kolovoza 2022. godine, broj objave 2022/S 01K – 0033804. 
 

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

Varaždinskih Toplica, na temelju kriterija za odabir najpovoljnije ponude, dodjeljuje se trgovačkom 
društvu Dimax d.o.o., Varaždin, Miroslava Krleže ½, OIB: 56608479548, (u daljnjem tekstu: 
Koncesionar), kao najpovoljnijem ponuditelju. 

 
III. 

Obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova podrazumijeva provedbu obveze 
čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje,  a osobito: 
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- provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje, 
- obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje, 
- čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje, 
- spaljivanje i vađenje čađe iz dimnjaka i uređaja za loženje, 
- poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanje 

zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje. 
 
Obavljanje dimnjačarskih poslova mora biti u skladu s Odlukom o obavljanju dimnjačarskih 

poslova na području Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 3/12.), 
izmjenama i dopunama iste i drugim mjerodavnim propisima te prema pravilima struke i odredbama 
ugovora o koncesiji. 

 
IV. 

Koncesija se daje na razdoblje od deset (10) godina, a počinje teći od dana potpisa ugovora. 
 

V. 
Visina godišnje naknade za koncesiju iznosi 15.000,00 kuna. Koncesionar se obvezuje plaćati 

naknadu za koncesiju kao stalan jednak iznos u dva jednaka obroka dva puta godišnje  i to tako da 1. 
obrok dospijeva na naplatu u roku od 10 dana po isteku prvih šest mjeseci od dana sklapanja 
Ugovora o koncesiji, a drugi obrok u roku od 10. dana po isteku drugih šest mjeseci od sklapanja 
Ugovora o koncesiji i tako do isteka Ugovora o koncesiji u korist žiro-računa Davatelja koncesije. 
 

VI. 
Cijene za pružanje usluga obavljanja dimnjačarskih poslova utvrđene su Troškovnikom 

dimnjačarskih usluga koji je sastavni dio ponude odabranog najpovoljnijeg ponuditelja iz točke II. ove 
Odluke.  
 

 
Cijenu izvršene usluge koncesionar naplaćuje neposredno od korisnika usluge prema 

cijenama iz ponudbenog Troškovnika, na temelju ispostavljenog računa. 
 

VII. 
Ugovorom o koncesiji, čiji je nacrt sastavni dio dokumentacije za nadmetanje u postupku 

davanja koncesije iz točke I. ove Odluke, utvrditi će se prava i obveze davatelja koncesije i 
Koncesionara. 
 

VIII. 
Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica da na temelju ove Odluke sklopi s 

odabranim ponuditeljem ugovor o koncesiji najkasnije u roku 10 (deset) dana od dana isteka roka 
mirovanja, odnosno najkasnije u roku 10 (deset) dana od dana kada je odluka o davanju koncesije 
postala izvršna. 

 

IX. 
Neposredno prije sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno prije stupanja na snagu ugovora o 

koncesiji, Koncesionar je dužan Davatelju koncesije dostaviti jamstvo za provedbu ugovora o 
koncesiji u obliku bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika na iznos do 100.000,00 kuna 
sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne Novine 115/12. i 82/17.) ili 
novčanog pologa u traženom iznosu visine jamstva na poslovni račun davatelja koncesije Grada 
Varaždinskih Toplica. 
 

X. 
 Ova Odluka dostavit će se, zajedno s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 17. 
listopada 2022. godine, svim ponuditeljima osobnom dostavom, a objavit će se u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na standardnom obrascu. 
 

Obrazloženje 
Grad Varaždinske Toplice objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike 

Hrvatske dana 25. kolovoza 2022. godine Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih Toplica, pod brojem objave 2022/S 01K – 
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0033804, te 31. kolovoza 2022. godine Obavijest o ispravku Obavijesti o namjeri davanja koncesije 
pod brojem 2022/S 02K-0034495 i 26. rujna 2022. godine Obavijest o ispravku Obavijesti o namjeri 
davanja koncesije pod brojem 2022/S 02K-0037770. 

 
 Stručno povjerenstvo za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području 
Grada Varaždinskih Toplica, imenovano Odlukom Gradskog vijeća KLASA: 363-05/22-01/4, 
URBROJ: 2186-26-01-22-7 od 2. kolovoza 2022. godine, provelo je otvaranje ponuda dana 13. 
listopada 2022. godine te je o istome sastavilo Zapisnik KLASA: 363-05/22-01/4, URBROJ: 2186-26-
01-22-25 od 13. listopada 2022. godine. Iz Zapisnika o otvaranju ponuda proizlazi da su svoje 
ponude pravovremeno dostavila 2 (dva) ponuditelja i to: 
 

1. Dimax d.o.o., Varaždin, Miroslava Krleže ½, OIB: 56608479548 i 
2. Dimnjačarstvo Valjak d.o.o., Črešnjevo, Školska 11, OIB: 52019316496. 

 
 Temeljem članka 34. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17. i 107/20), Stručno 
povjerenstvo je pregledalo i ocijenilo pristigle ponude, te je sastavljen Zapisnik o pregledu i ocjeni 
ponuda KLASA: 363-05/22-01/4, URBROJ: 2186-26-01-22-26 od 17. listopada 2022. godine. 
 
 Cijena ponude trgovačkog društva Dimax d.o.o., Varaždin, Miroslava Krleže ½, OIB: 
56608479548, iznosi 4.970,23 kuna bez PDV-a, odnosno 6.212,79 kuna s PDV-om, dok ponuđeni 
iznos godišnje naknade za koncesiju iznosi 15.000,00 kuna. 
 
 Cijena ponude trgovačkog društva Dimnjačarstvo Valjak d.o.o., Črešnjevo, Školska 11, OIB: 
52019316496, iznosi 5.584,00 kuna bez PDV-a, odnosno 6.980,00 kuna s PDV-om, dok ponuđeni 
iznos godišnje naknade za koncesiju iznosi 12.000,00 kuna. 
 

U postupku pregleda i ocjene pristiglih ponuda  utvrđeno je da su ponude oba ponuditelja 
sastavljene sukladno uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, da su ponuditelji dokazali svoju 
sposobnost za obavljanje predmeta koncesije, odnosno da su iste uredne. 
 

Dokumentacijom za nadmetanje određeno je da će se najpovoljnijom ponudom smatrati 
ponuda s najvećim brojem bodova utvrđenim prema sljedećim kriterijima (ekonomski najpovoljnija 
ponuda): 
 

- cijena usluge (ukupna cijena ponude iz troškovnika bez PDV-a) – maksimalno 80 bodova, 
- visina naknade za koncesiju (ponuđena godišnja naknada za koncesiju – maksimalno 20 

bodova. 
  

Ukupni broj bodova ponude dobiva se zbrajanjem broja bodova koje je pojedina ponuda 
ostvarila na temelju kriterija cijene usluge i kriterija visine naknade za koncesiju.  

 
U provedenom postupku utvrđeno je da ponuda ponuditelja trgovačkog društva Dimax d.o.o., 

Varaždin, Miroslava Krleže ½, OIB: 56608479548 na iznos od 4.970,23 kuna bez PDV-a, odnosno 
6.212,79 kuna s PDV-om, odnosno na razdoblje od 10 godina na iznos od 49.702,30 kuna bez PDV-
a, odnosno 62.127,90 kuna s PDV-om, te iznosom godišnje naknade za koncesiju od 15.000,00 
kuna, odnosno za razdoblje od 10 godina u iznosu od 150.000,00 kuna, u potpunosti udovoljava 
uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, da je uredna, te je prema kriteriju za odabir ponude 
ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija ponuda. 

 
Prava i obveze koncesionara odnosno uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih 

poslova utvrditi će se Ugovorom o koncesiji, a sukladno objavljenim uvjetima i nacrtu Ugovora o 
koncesiji iz dokumentacije za nadmetanje.  

 
Člankom 36. Zakona o koncesijama propisano je da odluku o davanju koncesije, nakon što 

Stručno povjerenstvo ocijeni i pregleda ponude i utvrdi prijedlog odluke, donosi davatelj koncesije. 
 
Slijedom svega navedenog, a po prijedlogu Stručnog povjerenstva, odlučeno je kao u izreci 

ove Odluke. 
 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
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Protiv ove Odluke o davanju koncesije može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu 

postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, Zagreb, u roku od 10 (deset) dana od dana primitka 
ove Odluke u odnosu na postupak pregleda i ocjene te odabira ponude. Žalba se izjavljuje u pisanom 
obliku, a dostavlja se elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih 
informacijskih sustava Državne komisije i Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, 
a sve primjenom pravnih pravila sadržanih u propisima kojima se uređuje javna nabava, a koji se 
odnosi na otvoreni postupak, u skladu sa člankom 48. Zakona o koncesijama. 

 
 
 PREDSJEDNICA 
 GRADSKOG VIJEĆA 
 Ljubica Nofta, dipl. oec. 
 
Dostaviti: 
1. Dimax d.o.o., Varaždin, Miroslava Krleže ½, 

42000 Varaždin, 
2. Dimnjačarstvo Valjak d.o.o., Črešnjevo, Školska 11, 

42201 Beretinec, 
3. Pismohrana, ovdje. 
 

 

TOČKA 5. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA  

GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA U 2022. GODINI 

 

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

dodjeli javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica u 2022. godini. 

 

Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica u 

2022. godini, na razmatranje i donošenje, a za izvjestitelja navedene točke odredila je Marka Jeličića, 

pročelnika JUO, 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 dodjeli javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica 

u 2022. godini, usvoji u predloženom tekstu. 

 
O ovome prijedlogu predsjednica otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje Prijedlog 

Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica u 2022. godini. 

 
Gradsko vijeće sa 9 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada 

Varaždinskih Toplica u 2022. godini. 

 
 
Tekst akta glasi: 
 

O D L U K A 

o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica u 2022. godini 
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1. OPĆA ODREDBA 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom dodjeljuju se javna priznanja Grada u 2022. godini fizičkim i pravnim osobama 

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

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

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

 

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

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

 

 Javna priznanja predstavljaju iskaz posebne počasti Grada.  

 

I. NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO 

 

Članak 2. 

 

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

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

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

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

rada i javnog sektora.  

 

 Nagrada Grada Varaždinskih Toplica za životno djelo iskazuje se posebnim priznanjem 

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

podlozi s istaknutim grbom Grada.  

 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se:  

 

- Nevenki Bareti prema prijedlogu Udruge Kulturno umjetničko društvo „Toplice“, 
Varaždinske Toplice, predsjednice Silvie Matkun 
  
Nevenka Bareta iz Varaždinskih Toplica, učiteljica je u mirovini, koja je većinu svojeg 
radnog vijeka provela u osnovnoj školi u Varaždinskim Toplicama, gdje je odgojila 
generacije mladih matematičara i fizičara koji su sudjelovali na različitim nivoima 
natjecanja, od školskih, županijskih pa sve do državnih. 

Od samih začetaka Centra izvrsnosti matematike od 2007. godine aktivno sudjeluje i 
maksimalno je angažirana u radu i razvoju mladih matematičara. Svojom kreativnošću, 
osebujnim, drugačijim i zanimljivim pristupom učenicima, matematiku prikazuje na 
poseban način i čini ju zanimljivom čak i učenicima kojima matematika i nije omiljena. 
Osim centra izvrsnosti, sa svojim učenicima sudjeluje na raznim projektima pa valja 
istaknuti i projekat Matematičke šetnje Varaždinskim Toplicama, projekat Tonimir, Festival 
matematike u Puli gdje je osvojeno 2. mjesto u projektu Matematikom kroz povijest 
školstva, Međunarodno matematičko natjecanje - Klokan bez granica, Festival matematike 
u Varaždinu gdje je sudjelovala u sastavljanju zadataka, organizaciji i kao član 
povjerenstva.  

Odlukom o ponovnom izboru u zvanje Agencije za odgoj i obrazovanje od 13. listopada 
2016. godine ponovno se bira u zvanje – učitelj savjetnik što je najviša razina 
napredovanja u odgojno obrazovnom sustavu za osnovno školstvo. 

O učiteljici Bareti ne treba puno govoriti, jer njen rad, trud i zalaganje oko svih generacija i 
rezultata koji su postigli njeni učenici govore sami za sebe. Tolika želja da svi razumiju 
matematiku i vole je jednako kao ona, nosila ju je kroz sve godine rada, a rezultat tog rada 
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osim izvrsnih matematičara i pregršt genijalaca, upravo je ova nagrada, koju ona 
zasigurno zaslužuje. 

Nevenki Bareti  dodjeljuje se nagrada za životno djelo za njezino zalaganje, trud i vrijedan 
rad te zapažene rezultate u teorijskim ili praktičnom radu u odgoju i obrazovanju te u korist  
lokalne zajednice, učenika  i stanovnika Varaždinskih Toplica, koja u svojoj sredini i šire 
uživa ugled uzornog prosvjetnog djelatnika, čestitog i vrijednoga čovijeka i građanina.  

 

 

II. NAGRADA ZA IZNIMNA DOSTIGNUĆA U PROTEKLOM JEDNOGODIŠNJEM 

RAZDOBLJU 

 

Članak 3. 

 

Nagrada Grada Varaždinskih Toplica za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem 

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

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

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

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

 

Nagrada Grada Varaždinskih Toplica za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem 

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

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

  

Nagrada za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju dodjeljuje se: 

 

- Mladenu Novačiću, direktoru Tehnika M d.o.o. Varaždin, prema prijedlogu Stjepana 

Denžića iz Leskovca Topličkog 14, Varaždinske Toplice 

 

Mladen Novačić vlasnik je tvrtke Tehnika – M d.o.o. Varaždin koji je u rujnu 2021. godine 

otvorio prvu samoposlužnu autopraonicu u Varaždinskim Toplicama. Samoposlužna 

autopraonica privatna je investicija Mladena Novačića za čiju realizaciju je bilo potrebno 

mnogo truda, upornosti, volje i želje, te financijskih ulaganja. Autopraonica je projekat koji je 

potreban svakom gradu, pa tako i našim Varaždinskim Toplicama, na korištenje svim 

građanima odnosno vlasnicima svojih limenih ljubimaca.  

Osim što je opremljena modernom tehnologijom, najvišim standardima i opremom, što je za 

sobom donijelo i velika financijska ulaganja, prva takva autopraonica podigla je razina 

kvalitete života, gospodarskog i društvenog razvoja  i  usluge za lokalno stanovništvo i sve 

korisnike na području našega grada. 

 

- Maksimu Matkunu, prema prijedlogu Udruge Kulturno umjetničko društvo „Toplice“ 

Varaždinske Toplice, predsjednice Silvie Matkun, zbog iznimnih rezultata na 

mnogobrojnim odigranim partijama šaha, osvojenim turnirima, a posebice ovogodišnjoj 

osvojenoj  tituli  

„Majstorski kandidat“ što predstavlja veliki uspjeh za šahovski klub Mladost Varaždinske 

Toplice, njegove članove i naš grad.   

 

NAGRADA ZA DOPRINOS UGLEDU I PROMOCIJI GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA U 

ZEMLJI I SVIJETU 

 

Članak 4. 

 

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

se fizičkoj i pravnoj osobi za djelovanje u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, sporta, 
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obrazovanja, zaštite i unaprjeđenja okoliša, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi, društvenog 

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

unaprjeđuje promocija Grada u zemlji i u svijetu.  

 

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

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

te pisanim stiliziranim slovima na podlozi s istaknutim grbom Grada.  

 

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

 

- Andreju Detelju, prema prijedlogu roditelja učenika 7a razreda Osnovne škole Antuna i 

Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice; Elizabete Dolenec, Gordane Detelj, Gordane 

Dugački, Petre Kontrec, Renate Prstec i Natalije Denžić 

 

Andrej Detelj  od svoje sedme godine trenira sportski ples. Sa svojom partnericom Elenom 

Weiser sudjeluje na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim natjecanjima i turnirima na 

kojima postiže vrhunske rezultate. Do sada se natjecao na turnirima u Sloveniji, Srbiji i 

Mađarskoj, a priprema se sa partnericom i za turnire u Češkoj, Austriji i Njemačkoj koji 

slovi za najveći i najjači plesni turnir u ovom dijelu Europe.  Naime prošle godine osvojio je 

titulu “viceprvaci” latinoameričkih plesova i svih 10 plesova u Republici Hrvatskoj. 

Osvojenom titulom osiguran im je ulazak u reprezentaciju Hrvatskog sportskog plesnog 

saveza.   

 

Zbog starije partnerice Andrej je u kategoriji višeg ranga i natječe se sa plesačima koji su 

stariji od njega, no usprkost jakoj konkurenciji postiže odlične rezultate. Prošle godine na 

međunarodnom turniru u Kopru, Andrej je sa svojom partnericom osvojio 1. mjesto  u 

teškoj konkurenciji sa  odličnim natjecateljima iz Italije i Slovenije.Na međunarodnom 

turniru u Beogradu održanom u listopadu ove godine, samo su još jednom potvrdili svoje 

mjesto u vrhu. 

 

Trenira u Sportsko plesnom klubu Zagreb, a njegovi   glavni treneri u klubu su Nicolas 

Quesnoit renomirani profesionalni plesač svjetskih razmjera, plesni učitelj i sudac i Ksenija 

Pluščec-Quesnoit. Osim treninga u Zagrebu, Andreja dodatno u Mariboru trenira svjetska 

prvakinja Tara Bohak zajedno sa svojim roditeljima.  

 
Andrej zasigurno ispred sebe ima svijetlu budućnost i čekaju ga svjetske pozornice i 

samim time ponos je i naše male zajednice u kojoj živimo. 

 

- Tvrtci Metal Obad d.o.o. Donja Poljana, prema prijedlogu Manuele Pantaler iz 

Varaždinskih Toplica, V.Jagića 8, 42223 Varaždinske Toplice 

 

Tvrtka Metal Obad d.o.o. iz Donje Poljane renomirana je tvrtka koja svoje poslovanje temelji 
na uslugama glodanja i tokarenja, uslugama obrade metala, te proizvodnji metalnih strojnih 
dijelova. Ova tvrtka uspješno sudjeluje na domaćem i inozemnom tržištu, te svojim uslugama i 
proizvodnjom osigurava dijelove za logističku i transportnu industriju te pakirne strojeve. Izvoz  
proizvoda metalnih strojnih dijelova orijentirano je na europsko tržište s naglaskom na Austriju, 

Italiju, Njemačku, Švicarsku, Englesku i Nizozemsku, a postotak izvoza doseže do 90%. 

Metal Obad d.o.o. prerastao je u snažnu i jaku tvrtku iz malog obrta koji je osnovan 1995. 

godine, a koja danas ima 121 zaposlenog sa ukupno 50 CNC obradnih centara. Vizija i misija 
ove tvrtke postati je jednom od vodećih na međunarodnom tržištu u pružanju visokokvalitetnih 
usluga u metalnoj strojnoj obradi, što je već opravdano radom i rezultatima koji govore 

ponekad i više od brojki i statistike. 
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III. NAGRADA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA, SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA 

 

Članak 5.  

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

studentima dodjeljuje se: 

 

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

prijedlogu samih osnovnoškolskih ustanova, za postignute iznimne rezultate na natjecanjima 

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

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

uspjehe u učenju i radu, uzorno i pohvalno ponašanje.  

b) Najboljim učenicima polaznicima srednjih škola, za postignute iznimne rezultate na 

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

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

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

i radu, uzorno i pohvalno ponašanje.  

 

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

studentima iskazuje se posebnim priznanjem izrađenim u paprinatom obliku, odgovarajućom 

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

 

- Nagrada najboljem učeniku osnovne škole prema prijedlogu Osnovne škole Antuna i Ivana 

Kukuljevića Varaždinske Toplice, Ulica grada Vukovara 1, Varaždinske Toplice dodjeljuje 

se:  

 

- Davidu Šestaku 

 

David Šestak jest u školskoj godini 2021./2022. bio učenik 8. B razreda Osnovne škole 

Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice koji je završila s odličnim uspjehom. 

Tijekom osnovnoškolskog obrazovanja, David je ostavrio  odličan uspjeh u svakom 

razredu i imao uzorno vladanje. Istiaco se svojom mirnoćom i marljivošću u svim 

predmetima, te je bio vrlo kreativan u izvannastavnim aktivnostima Domaćinstva i 

Unikatorima. Predstavljao je svoju školu u radu Učeničke zadruge Topličnjak.  

 

U sedmom razredu pronalazi se u proučavanju i istraživanju kemijskih elemenata i radu u 

laboratoriju. Pohađao je Centar izvrsnosti iz kemije i u osmom razredu osvaja 1. mjesto na 

županijskom natjecanju iz kemije i plasira se na državno natjecanje na kojem osvaja 6. 

mjesto. Svoje slobodno vrijeme proveo je u izračunavanju, eksperimentima i otkrivanju 

kemije, te tako ove nastavne godine 2022/2023. upisuje i Priorodoslovnu gimanziju u 

Varaždinu. 

 

Svojom ustrajnošću, odgovornošću, trudom i zalaganjem postigao je veliki uspjeh i 

napredak u školovanju. Aktivan ja član KUD-a Toplice, Župnog tamburaškog orkestra, 

ministrant je župe sv. Martina Varaždinske Toplice i aktivno sudjeluje u raznim kulturnim i 

humanitarnim  aktivnostima u svojoj lokalnoj zajednici.   

 

- Nagrada najboljem učeniku srednjih škola prema prijedlogu Glazbene škole u Varaždinu, 

Kapucinski trg 8, Varaždin dodjeljuje se:  

 

- Stjepanu Geriću  
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Stjepan Gerić u srednjoškolskom obrazovnom programu: glazbenik klavirist predložen je 

za nagradu Grada zbog iznimnih rezultata  tijekom srednjoškolskog obrazovanja čiji je 

prosjek ocjena u sva čeiti razreda iznosio 5,00.  

 

Osim izvrsnih ocjena valja spomenuti još izvrsnije rezultate koje je u posljednje četiri 

godine postizao na brojnim međunarodnim natjecanjima i osvojio nagrade u disciplinama 

klavir solo,  

klavir duo i teorija glazbe i to redom nagrade: 1. nagrada za 1. mjesto, poneka nagrada za 

2. ili 3. mjesto. 

 

Stjepan aktivno sudjeluje na brojnim seminarima gdje ima priliku surađivati i učiti od 

eminetnih pijanista i profesora. Nastupio je na brojnim završnim koncertima 

međunarodnih natjecanja od kojih se ističe nastup u Maloj dvorani Hrvatskog glazbenog 

zavoda u Zagrebu, nastup na 48. Varaždinskim baroknim večerima s Varaždinskim 

komornim orkestrom te na ciklusu koncerata „Koncerta talenata“ u Varaždinu 2020.g. 

 

U školskoj godini 2020./2021. prima glazbenu stipendiju Zaklade „Marin Čilić“, a u 

školskoj godini 2021./2022. kao jedan od petnaestero odabranih učenika ima priliku 

surađivati sa profesorima i polaznicima  prestižnog Kraljevskog Konzervatorija Den Haag 

u Nizozemskoj. 

 

U budućnosti Stjepan želi postati profesionalni glazbenik što će se zasigurno ostvariti jer 

je u mjesecu srpnju 2022. kao prvi učenik Glazbene škole u Varaždinu prema službenim 

rezultatima kao jedan od samo tri Europljana položio prijamni ispit klavira Konzertflach 

odjel bečkog sveučilišta Universitat fur Musik und darstellende Kunst u konkurenciji 

neokilko stotina pijanista iz čitavog svijeta.  

 

IV. ZAHVALNICE 

Članak 6. 

 

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

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

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

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

značajnijih obljetnica te kao znak zahvalnosti donatorima i partnerima Grada.  

 

Zahvalnica Grada Varaždinskih Toplica iskazuje se paprinatom obliku, odgovarajućom 

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

 

Zahvalnica se dodjeljuje: 

 

- Ivanu Bešeniću (Zeko) prema prijedlogu Magdalene Bešenić, M. Kreleže 4, Varaždinske 

Toplice  

Za iznimna zalaganja i ljubav prema sportu, a posebice „hrvanju“ koje je Zeko donio u 

Varaždinske Toplice, a iz koje ljubavi su se razvili sportaši i hrvači u našem malog gradu 

koji se sa brojnih natjecanja vraćaju sa medaljama oko vrata, i koje krasi titula višestrukih 

prvaka Hrvatske.  

 

- Operativnim vatrogascima DVD- a Varaždinske Toplice, prema prijedlogu Darka 

Belavića, V. Kirinića 3, Varaždinske Toplice 

Za iznimno zalaganje i uspješnost u intervencijama koje su se dogodile ove godine na 

autocesti prema Goričanu iza tunela Vrtlinovec u smjeru Varaždina kada je u potpunosti 

izgorio autobus bez stradalih osoba u kojem je bilo 48 slovačkih putnika, te intervencija na 
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poprištu stravične nesreće na autocesti A4 u smjeru Zagreba kada je prilikom slijetanja 

autobusa poljskih registarskih oznaka  s kolnika smrtno stradalo 12 osoba.  

Za humanost i hrabrost u spašavanju zahvalnice će primiti: 

 

1. Marinela Belavić 

2. Mario Karafin 

3. Milan Čolja 

4. Ivan Bujanec 

5. Stjepan Dvorski 

6. Darko Vudrag 

7. Ivan Ratković 

8. Ivan Bedeković 

9. Tihomir Dvorski 

10. Darko Gredelj 

11. Silvija Kopjar 

12. Lana Šimek 

13. Romana Vugrinec 

14. Zvonko Hlebec 

15. Luka Hereković 

16. Borna Matkun 

 

- Deni Pek d.o.o. Varaždinske Toplice – direktor Josip Balažinec, prema prijedlogu 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Varaždinske Toplice, Kneza Trpimira 5, Varaždinske 

Toplice za uključivanje u sve humanitarne akcije i aktivnosti koje su se provodile na 

području našega grada, posebice podrška zajedničkoj akciji prikupljanja pomoći za 

Petrinju i Glinu gdje je doniran velik broj kruha i pekarskih proizvoda te dostava istih na 

potresom pogođena područja, kao i donacije za sva događanja i manifestacije koje se 

provode na području grada. 

 
- Udruzi „Biserna dolina“ Grešćevina, prema prijedlogu Turističke zajednice grada 

Varaždinskih Toplica, Trg svetog Martina 5, Varaždinske Toplice za aktivno sudjelovanje i 
uključivanje u sva gradska događanja i manifestacije, ekološke akcije, širenje pozitivnog i 
neumornog duha za unapređenje kvalitete života lokalne sredine i samog mjesta.  

 
- Udruzi žena „Naši cajti“ Varaždinske Toplice prema prijedlogu Turističke zajednice 

grada Varaždinskih Toplica, Trg svetog Martina 5, Varaždinske Toplice za aktivno 

sudjelovanje u svim gradskim manifestacijama, aktivnostima i događanjima na području 

lokalne zajednice, te prije svega očuvanju kulturne baštine i izradu rukotvorina koje 

proizlaze iz vrijednih ruku članica udruge. 

 

Članak 7. 

 

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

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

 

Članak 8.  

 

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

dan od dana objave.  

 

 PREDSJEDNICA 

 GRADSKOG VIJEĆA 

 Ljubica Nofta, dipl. oec.  
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TOČKA 6. 
PRIJEDLOG ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU SUFINANCIRANJA DJELATNOSTI DADILJA 

 

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

uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja. 

 

Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja, na 

razmatranje i donošenje, a za izvjestitelja navedene točke odredila je Marka Jeličića, pročelnika JUO, 

kojeg je predsjednica zamolila za kratko izvješće. 

  

Pročelnik Marko Jeličić, podnio je kratko izvješće. 

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

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

vijeću da, Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja, usvoji u predloženom 

tekstu. 

 

O ovome prijedlogu predsjednica otvara raspravu. 
 

Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje Prijedlog 

Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja, 

 
Gradsko vijeće sa 9 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja 

djelatnosti dadilja. 

 

Tekst akta glasi: 
 

O D L U K U  

O UVJETIMA I NAČINU SUFINANCIRANJA DJELATNOSTI DADILJA 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način sufinanciranja djelatnosti dadilja te kriteriji za 

ostvarivanje prava na sufinanciranje. 

Članak 2. 

(1) Grad Varaždinske Toplice (dalje: Grad), sufinancirat će djelatnost dadilja registriranih na 

području Grada, na osnovi broja djece sa područja Grada koje se nalaze na čuvanju u obrtu, za koje 

je Grad izdao suglasnost za sufinanciranje. 

(2) Pravo na sufinanciranje ostvaruje se pod sljedećim uvjetima: 

1. ukoliko dijete i roditelj/i koji žive u zajedničkom domaćinstvu imaju prebivalište ili boravište 

na području Grada 

2. ukoliko su oba roditelja zaposlena 

3. ukoliko dijete nakon provedenog upisnog postupka u Dječji vrtić Tratinčica Varaždinske 

Toplice nije moguće upisati u isti te je stavljeno na listu čekanja, osim ukoliko dijete nije na 

listi čekanja jer se potreba pojavila nakon provedenog upisnog postupka 

(3) Uvjeti iz stavka 2. ovog članka moraju biti ispunjeni kumulativno. 

(4) Sve odredbe koje se odnose na roditelje, odnose se i na skrbnike i udomitelje. 
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Članak 3. 

Izuzetno, Grad će sufinancirati djelatnost dadilja registriranih u okruženju na području drugih 

jedinica lokalne samouprave u kojima su smještena djeca s područja Grada i koja ispunjavaju uvjete 

iz članka 2. ove odluke, u slučaju da sve potrebe i interese djece i roditelja nije moguće zadovoljiti na 

području Grada. 

Članak 4. 

(1) Visina sufinanciranja djelatnosti dadilja iznosi 600,00 kuna / 79,63 eura mjesečno po djetetu. 

(2) Za dijete s teškoćama, dijete čiji roditelj ima status invalida ili žrtve Domovinskog rata, 

odnosno osobe nestale u Domovinskom ratu, dijete samohranog roditelja (kao roditelja koji sam skrbi 

za svoje dijete i uzdržava ga), dijete učenika i redovitih studenata, drugo i svako daljnje dijete, visina 

sufinanciranja djelatnosti dadilja iznosi 700,00 kuna / 92,91 eura. 

(3) S obrtima registriranima za djelatnost dadilja Grad će sklopiti ugovor o sufinanciranju, a isplate 

će se vršiti prema stvarnom obračunu za svaki mjesec. 

(4) Suglasnosti izdaje gradonačelnica na vrijeme dok su popunjeni svi kapaciteti u Dječjem vrtiću 

Tratinčica Varaždinske Toplice. 

Članak 5. 

(1) Postupak za priznavanje prava na sufinanciranje provodi Jedinstveni upravni odjel temeljem 

zahtjeva roditelja. 

 

 

(2) Zahtjev za dobivanje suglasnosti o sufinanciranju podnosi se Gradu, Jedinstvenom upravnom 

odjelu, uz priložene dokumente: 

1. ispunjen zahtjev na obrascu – Zahtjev za sufinanciranje usluga dadilja, 

2. preslika osobne iskaznice ili potvrda o boravištu za roditelje i potvrda o prebivalištu ili 

boravištu za dijete, 

3. dokaz o zaposlenju za oba roditelja, 

4. potpisana izjava o razlogu smještaja djeteta u obrt registriran za dadilje, s obrazloženjem, 

5. potvrda Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice da je roditelj podnio prijavu za upis s 

navedenim razlozima zbog kojih dijete nije upisano u vrtić, osim ukoliko dijete nije na listi 

čekanja jer se potreba pojavila nakon provedenog upisnog postupka. 

(3) Grad zadržava pravo da, radi pojašnjenja ili utvrđivanja određenih dodatnih činjenica, od 

roditelja djeteta zatraži dodatnu dokumentaciju, odnosno da uz pisanu privolu roditelja sam izvrši 

provjeru potrebnih činjenica. 

Članak 6. 

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

županije“. 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

  Ljubica Nofta, dipl. oec. 

 

 

TOČKA 7. 
PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UVOĐENJE U 

POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 
 

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

osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske. 

 

Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u 
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posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na razmatranje i donošenje, a za 

izvjestitelja navedene točke odredila je Marka Jeličića, pročelnika JUO, kojeg je predsjednica zamolila 

za kratko izvješće. 

  

Pročelnik Marko Jeličić, podnio je kratko izvješće. 

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

Komisija za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica predlaže Gradskom 

vijeću da, Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, usvoji u predloženom tekstu. 

 

O ovome prijedlogu predsjednica otvara raspravu. 
 
Vijećnik Dragutin Šarec navodi da bi bilo dobro da je imenovana bar jedna osoba iz redova oporbe i 
da sudjeluje u tom procesu, stoga ubuduće moli da se i oporba uključi kod donošenja odluka o 
imenovanju. 
 

Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje 
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. 
 
Gradsko vijeće sa 9 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva 
za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. 
 
 

Tekst akta glasi: 
       

ODLUKA 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

 

I. 
 

Osniva se i imenuje Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Grada Varaždinskih Toplica. 

 
II. 
 

U sastav Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske imenuju se: 
 

1. Martina Žnidar iz Varaždina, Zadrugarska 10, OIB: 94477556400, 

za člana 

2. Rajko Škeva iz Zagreba,  Ulica Brune Bušića 3, OIB: 87712942793, 

za člana 

3. Dina Galić iz Varaždina, Hrvatskih branitelja 2a, OIB: 25546309094  

za člana 

 
III. 

 
Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja obavljat će poslove i zadaće koji su utvrđeni člankom 39. 

stavak 1. i člankom 67. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.  
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IV 

 
Na temelju sklopljenog ugovora o zakupu i ugovora o prodaji u roku od 30 dana od dana 

sklapanja ugovora Povjerenstvo uvodi u posjed zakupnika, odnosno kupca. 

 
V. 

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

osmog dana od dana objave. 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 
 Ljubica Nofta, dipl. oec. 
 
 

 
TOČKA 8. 

PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PRODAJU 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 

 

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

osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske. 

 

Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na razmatranje i donošenje, a za 

izvjestitelja navedene točke odredila je Marka Jeličića, pročelnika JUO, kojeg je predsjednica zamolila 

za kratko izvješće. 

  

Pročelnik Marko Jeličić, podnio je kratko izvješće. 

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

Komisija za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica predlaže Gradskom 

vijeću da, Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u  

 

 

vlasništvu Republike Hrvatske, usvoji u predloženom tekstu. 

 
O ovome prijedlogu predsjednica otvara raspravu. 
 

Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje Prijedlog 

Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske, 

 
Gradsko vijeće sa 9 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva 

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. 

 

Tekst akta glasi: 

  
ODLUKA 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

  



25 

 

I. 
 

Osniva se i imenuje Povjerenstvo za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Grada Varaždinskih Toplica. 

 
II. 

U sastav Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske imenuju se: 
 

1. Josip Hajduk iz Varaždinskih Toplica, Ulica kneza Trpimira 3, 

OIB:07376988982, za člana 

2. Draženko Pokos iz Tuhovca 162, Varaždinske Toplice, OIB: 

71909080654, za člana 

3. Martina Žnidar iz Varaždina, Zadrugarska 10, OIB: 94477556400, 

za člana 

4. Rajko Škeva iz Zagreba, Ulica Brune Bušića 3, OIB: 87712942793, 

za člana 

5. Dina Galić iz Varaždina, Hrvatskih branitelja 2a, OIB: 25546309094  

 za člana 

6. Ivana Golubić Horvat – predstavnik upravnog tijela jedinice regionalne 

samouprave, za člana 

7. Mara Bogović – predstavnik Ministarstva poljoprivrede, za člana 

III. 

Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja obavljat će poslove i zadaće koji su utvrđeni 

člankom 65. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.  

IV. 

Na temelju odluke o izboru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za prodaju, 

gradonačelnik u ime Republike Hrvatske i podnositelj ponude sklapaju ugovor o prodaji u 

pisanom obliku. 

V. 

Ova odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a stupa na 

snagu osmog dana od dana objave.                       PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

    Ljubica Nofta, dipl. oec. 
 
 
 

TOČKA 9. 

PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 

 

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

osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske. 

 

Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na razmatranje i donošenje, a za 

izvjestitelja navedene točke odredila je Marka Jeličića, pročelnika JUO Grada Varaždinskih Toplica, 
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kojeg je predsjednica zamolila za kratko izvješće. 

  

Pročelnik Marko Jeličić, podnio je kratko izvješće. 

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

 

Komisija za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica predlaže Gradskom 

vijeću da, Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske, usvoji u predloženom tekstu. 

 

O ovome prijedlogu predsjednica otvara raspravu. 
 

Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje Prijedlog 

Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske. 

  

Gradsko vijeće sa 9 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva 

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. 

 

Tekst akta glasi: 

 

ODLUKA 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

 

I. 
 

Osniva se i imenuje Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Grada Varaždinskih Toplica. 

 

II. 

 
U sastav Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske imenuju 

se: 
 

1. Josip Hajduk iz Varaždinskih Toplica, Ulica kneza Trpimira 3, OIB:07376988982, 

za člana 

2. Draženko Pokos iz Tuhovca 162, Varaždinske Toplice, OIB: 

71909080654, za člana 

3. Martina Žnidar iz Varaždina, Zadrugarska 10, OIB: 94477556400, 

za člana 

4. Rajko Škeva iz Zagreba,  Ulica Brune Bušića 3, OIB: 87712942793, 

za člana 

5. Dina Galić iz Varaždina, Hrvatskih branitelja 2a, OIB: 25546309094  

za člana 

6. Ivana Golubić Horvat – predstavnik upravnog tijela jedinice regionalne samouprave, 

Za člana 

7. Mara Bogović – predstavnik Ministarstva poljoprivrede 

za člana 

 

III. 
 

Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja obavljat će poslove i zadaće koji su utvrđeni člankom 31. 
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stavak 20. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.  

 

IV. 

 
Stručne poslove u svezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup  poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica. 

 

V. 
 
Ova odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a stupa na snagu osmog 

dana od dana objave.  
 
        

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 
                       Ljubica Nofta dipl. oec. 

 

 

TOČKA 10. 

PRIJEDLOG ODLUKE O GAŠENJU JAVNE RASVJETE NA  

PODRUČJU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA 

 

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

gašenju javne rasvjete na području Grada Varaždinskih Toplica. 

 

Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Odluke o gašenju javne rasvjete na području Grada 

Varaždinskih Toplica, na razmatranje i donošenje, a za izvjestitelja navedene točke odredila je Marka 

Jeličića, pročelnika JUO, kojeg je predsjednica zamolila za kratko izvješće. 

  

Pročelnik Marko Jeličić, podnio je kratko izvješće. 

O ovome prijedlogu predsjednica otvara raspravu. 
 

Vijećnik Nedeljko Mihalić navodi da je predmetna Odluka loše pripremljena jer nije obrazložen razlog 

gašenja rasvjete, odnosno, o kojoj visini financijske uštede se radi. Ujedno, vijećnik navodi da se već 

jednom, prijašnjih godina, ovakva odluka našla na dnevnom redu i da se je javna rasvjeta također 

gasila, ali je ubrzo donijeta odluka o ukidanju odluke o gašenju javne rasvjete, jer se je ispostavilo da 

ne donosi značajnu uštedu. 

 

Vijećnik Dragutin Šarec navodi da je u vrijeme gašenja javne rasvjete bio povećan broj provala te je 

preporuka policije bila da se rasvjeta ne gasi.  

 

Gradonačelnica navodi da je predviđena godišnja ušteda u iznosu od 300.000,00 kuna. Vezano za 

navode vijećnika gradonačelnica pojašnjava da, ukoliko se odluka danas prihvati, a kroz neko vrijeme 

se ispostavi da nije dobra, odluka se može ukinuti. 

 

Vijećnika Silvija Hajduka zanima da li će se rasvjeta gasiti na području cijelog Grada. 

 

Gradonačelnica odgovara da će se rasvjeta gasiti na području cijelog Grada. 

 

Kako se nitko više nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje 

Prijedlog Odluke o gašenju javne rasvjete na području Grada Varaždinskih Toplica. 

 

Gradsko vijeće sa 6 glasova „za“, 2 „protiv“ i 1 „suzdržan“ prihvatilo je Prijedlog Odluke o gašenju 

javne rasvjete na području Grada Varaždinskih Toplica. 
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Tekst akta glasi: 

 

ODLUKA  

o gašenju javne rasvjete na području Grada Varaždinskih Toplica  

 

Članak 1. 

Donosi se Odluka o gašenju javne rasvjete na području Grada Varaždinskih Toplica u 

vremenu od 24,00 do 04,00 sata.  

Gašenje javne rasvjete iz stavka 1. ove Odluke odnosi se na cjelokupno područje Grada 

Varaždinskih Toplica. 

Članak 2. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinske Toplice za provođenje mjera 

gašenja javne rasvjete u svrhu smanjenja troškova električne energije za javnu rasvjetu.  

Članak 3. 

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

županije“.  

 

            PREDSJEDNICA 

                  GRADSKOG VIJEĆA 

        Ljubica Nofta, dipl. oec. 

 

 

TOČKA 11. 

PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O MREŽE NERAZVRSTANIH CESTA 

 

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

dopune Odluke o mreže nerazvrstanih cesta. 

 

Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o mreže nerazvrstanih cesta, na 

razmatranje i donošenje, a za izvjestitelja navedene točke odredila je Marka Jeličića, pročelnika JUO 

Grada Varaždinskih Toplica, kojeg je predsjednica zamolila za kratko izvješće. 

  

Pročelnik Marko Jeličić, podnio je kratko izvješće. 

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

Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica 

predlaže Gradskom vijeću da, Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o mreže nerazvrstanih cesta, usvoji 

u predloženom tekstu. 

 

O ovome prijedlogu predsjednica otvara raspravu. 
Vijećnik Nedeljko Mihalić navodi da  
 

Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje Prijedlog 

Izmjene i dopune Odluke o mreže nerazvrstanih cesta. 
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Gradsko vijeće sa 9 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o mreže 

nerazvrstanih cesta. 

  

Tekst akta glasi: 

 

 

O D L U K A 
o izmjenama i dopunama Odluke o mreži nerazvrstanih cesta 

 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Odluka o mreži nerazvrstanih cesta („Službeni 
vjesnik Varaždinske županije“ broj 3/19.). 
 

Članak 2. 
 
 U članku 1. Odluke o mreži nerazvrstanih cesta u tabličnom prikazu mijenjaju se 
podaci za nerazvrstane ceste oznaka: NC 1-046, NC 1-098, NC 2-022 i NC 3-110, tako da 
oni glase: 
 
Oznaka 
ceste 

Naselje Naziv  
ceste 

Opis trase Kategorija 
ceste 

Duljina 
ceste 

Katastar-
ska 
općina 

pripadajuće 
zemljišne 
čestice 

 
NC 1-046 Jarki 

Horvatićevi 
Jarki LC 25088 - 

Jarki 
1. 
kategorija 

290 Tuhovec Nema 
čestice 

NC 1-098 D. Poljana Ulica Martina 
Pušteka 
(odvojak) 

LC 25151 - 
Ulica Martina 
Pušteka - NC 
2-031 

1. 
kategorija 

365 Poljana 1480, 1461, 
514/2 

NC 2-022 Hrastovec 
Toplički 

Hrastovec LC 25145-
Hrastovec 

2. 
kategorija 

100 Hrastovec 
Toplički 

2096  

NC 3-110 Hrastovec 
Toplički 

Hrastovec Hrastovec 3. 
kategorija 

220 Hrastovec 
Toplički 

2095  

 
 

Članak 3. 
 

 U članku 1. Odluke o mreži nerazvrstanih cesta u tabličnom prikazu dodaju se 
nerazvrstane ceste oznaka NC 1-104 i NC 3-132, tako da oni glase: 
 

Oznaka 
ceste 

Naselje Naziv  
ceste 

Opis trase Kategorija 
ceste 

Duljina 
ceste 

Katastar-
ska 
općina 

pripadajuće 
zemljišne 
čestice 

NC 1-104 D. Poljana Ulica Martina 
Pušteka 
(odvojak) 

NC 1-098 - 
Ulica Martina 
Pušteka - NC 
3-043 

1. 
kategorija 

300 Poljana 1481 

NC 3-132 Svibovec Svibovec, 
prema groblju 

NC 1-035 - 
Svibovec 

3. 
kategorija 

180 Svibovec 332/21, 
336/5, 341/4, 
340/2 
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Članak 4. 

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

stupa osmog dana od dana objave. 
 PREDSJEDNICA 
 GRADSKOG VIJEĆA 
 
 Ljubica Nofta, dipl.oec. 
 
 

TOČKA 12. 

PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA  

GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA 

 

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

dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica. 

 

Gradonačelnica je dostavila Prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Varaždinskih Toplica, na razmatranje i donošenje, a za izvjestitelja navedene točke odredila je Marka 

Jeličića, pročelnika JUO Grada Varaždinskih Toplica, kojeg je predsjednica zamolila za kratko 

izvješće. 

  

Pročelnik Marko Jeličić, podnio je kratko izvješće. 

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

Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica 

predlaže Gradskom vijeću da, Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o mreže nerazvrstanih cesta, usvoji 

u predloženom tekstu. 

 

O ovome prijedlogu predsjednica otvara raspravu. 
 

Kako se nitko nije uključio u raspravu, predsjednica je istu zaključila i dala na glasovanje Prijedlog 

Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica. 

 

Gradsko vijeće sa 9 glasova „za“ prihvatilo je Prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća 

Grada Varaždinskih Toplica. 

 

Tekst akta glasi: 

 

IZMJENE I DOPUNE  

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica 

 

 

Članak 1. 

 

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske 

županije“, broj: 7/13., 26/13., 4/18., 83/19., 10/21., 71/21., 89/21.–pročišćeni tekst, u nastavku 

skraćeno: Poslovnik), mijenja se:  

  

- u članku 48. stavak 1. riječi: „zamjeniku gradonačelnika“, brišu se. 
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- članak 58. tako da isti glasi:  

 

 „Sjednice Gradskog vijeća održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. 

 

Poziv za sjednicu s materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavljaju se 

vijećnicima elektroničkim putem sedam dana prije održavanja sjednice.  

 

Samo iz opravdanih razloga rok za dostavu poziva i materijala može se skratiti, te sjednica 

sazvati na drukčiji način, a o čemu odlučuje predsjednik Gradskog vijeća. 

 

Materijali za sjednicu Gradskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, gradonačelniku, pročelniku 

upravnog tijela i sredstvima javnog priopćavanja.“ 

 

  Članak 2.  

 

 Gradonačelnicu Grada Varaždinskih Toplica ovlašćuje se na izvršenje radnji i aktivnosti, 

uključujući i pokretanje odgovarajućeg postupka javne ili jednostavne nabave, u svrhu osiguranja 

tehničkih uvjeta nužnih za provedbu članka 1. stavak 1. alineja 2. ovih Izmjena i dopuna Poslovnika.  

 

Sredstva za provedbu članka 1. stavak 1. alineja 2. ovih Izmjena i dopuna Poslovnika imaju se 

planirati u Proračunu Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025., na 

odgovarajućoj poziciji.  

 

Članak 3. 

 

 Ove Izmjene i dopune Poslovnika objavljuju se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, 

a na snagu stupaju osmi dan od dana objave.  

 

        PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

                 Ljubica Nofta, dipl. oec. 

 
 

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


