
                                       
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: 012-01/19-01/1 

URBROJ: 2186/026-01-19-4 

Varaždinske Toplice,   prosinca 2019. 

 

Na temelju odredaba članka 33. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 

137/15., 123/17.), članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske 

županije“ broj 7/13., 26/13., 38/13., 4/18., 42/18., 46/19.) i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/13., 26/13. i 4/18.), Gradsko vijeće 

Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj dana   2019. donosi 

 

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., 38/13., 4/18. u nastavku skraćeno: Poslovnik Gradskog vijeća Grada 

Varaždinskih Toplica), mijenja se članak 85. tako da isti glasi:  

 

 „Sjednice Gradskog vijeća snimaju se tonski i audiovizualno te se izravno prenose uživo, 

korištenjem odgovarajućih informatičkih tehnologija i elektroničkih medija.  

 

 Prijepis tonske i audiovizualne snimke sjednice čuva upravno tijelo Grada.  

 

 Upravno tijelo Grada dužno je omogućiti slušanje i/ili pregled ili prijepis tonske i audiovizualne 

snimke sjednice Gradskog vijeća vijećniku te svakoj drugoj osobi koja, u skladu s posebnim propisima 

kojima se uređuje pravo na pristup informacijama, o tome podnese zahtjev.“ 

 

Članak 2.  

 

 U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica mijenja se članak 87. tako da isti 

glasi:  

 

 „O radu Gradskog vijeća javnost se obavještava objavom na službenoj internetskoj stranici Grada 

te izravnim prijenosom sjednica uživo, korištenjem odgovarajućih informatičkih tehnologija i elektroničkih 

medija putem internetskih kanala.  

 

 O radu Gradskog vijeća javnost se može obavještavati i putem sredstava javnog priopćavanja, 

objavom na službenoj internetskoj stranici Grada, objavom audiovizualnih i/ili tonskih snimki sjednica 

putem elektroničkih medija i/ili na službenoj internetskoj stranici Grada te na drugi prikladan način.  

 

 Najava održavanja sjednice objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Grada.“ 



 

Članak 3.        

 

 Ovlašćuje se Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost da, uz stručnu i administrativnu 

pomoć stručne službe upravnog tijela Grada, utvrdi pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Varaždinskih Toplica.  

 

Članak 4.  

 

 Grdonačelnicu 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. i 2. ovih Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća 

Grada Varaždinskih Toplica.  

  

 Sredstva za provedbu članka 1. i 2. ovih Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Varaždinskih Toplica imaju se planirati u Proračunu Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu i 

projekcijama za 2021. i 2022., na odgovarajućoj poziciji.  

 

Članak 5. 

 

 Ove Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica objavljuju se u 

„Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a na snagu stupaju osmi dan od dana objave.  

 

 

         PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

               

                            Franjo Prstec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O b r a z l o ž e nj e  

 

 Dana 02. prosinca 2019. u upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica zaprimljeno je pismeno 

Kluba vijećnika Narodne stranke – Reformista, potkrijepljenog potpisima sljedećih vijećnika: Željko 

Bedeković, Srećko Detelj, Mladen Huzjak, Danijel Remenar i Dragutin Šarec, upućeno predsjedniku 

Gradskog vijeća. Istim pismenom traži se sazivanje hitne sjednice Gradskog vijeća radi rasprave o 

političkoj i gospodarskoj situaciji u Gradu uz otvaranje pitanja o mogućim posljedicama nedonošenja 

proračuna za narednu godinu. Uz isto pismeno, predano je i pismeno potkrijepljeno potpisima istih 

vijećnika s prijedlogom donošenja općeg akta – Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Varaždinskih Toplica.  

 

 Ovlaštenje za podnošenje prijedloga općeg akta od strane gradskih vijećnika proizlazi iz odredbe 

čl. 29. važećeg Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske 

županije“, broj: 7/13., 26/13., 4/18., u nastavku skraćeno Poslovnik). 

 

 Po zaprimanju predmetnog nacrta prijedloga akta, i odluci predsjednika vijeća da, u povodu 

uvodno spomenutih pismena vijećnika, zakaže sjednicu vijeća radi donošenja i rasprave o istaknutim 

prijedlozima akata, u skladu s odredbom čl. 8. važećeg Poslovnika, stručna služba upravnog tijela 

Grada, jest pružila pomoć pri obradi prijedloga akta te izradila konačan prijedlog akta, formalno podoban 

za podnošenje predstavničkom tijelu na odlučivanje. Odstupanje u odnosu na prijedlog akta, podnijet po 

prethodno navedenim vijećnicima, postoji u odredbama čl. 3., 4. i 5. prijedloga akta koje sadrže 

prijelazne i završne odredbe koje predstavljaju neophodan sadržaj općeg akta (odredba čl. 5. o stupanju 

na snagu), odredbe potrebne za jednostavniju uporabu akta nakon njegovih izmjena i dopuna (odredba 

čl. 3. o ovlasti na izradu pročišćenog teksta) i odredbu potrebnu za realnu provedbu planiranih izmjena tj. 

za osiguranje sredstava i provedbu aktivnosti nabavke i instalacije opreme kojom će se osigurati 

predloženi live streaming sjednica Gradskog vijeća (odredba čl. 4. o osiguranju proračunskih sredstava i 

ovlasti za nabavku izvedbe tehničkih rješenja kojima će se planirana izmjena provesti u djelo). Potrebno 

je istaknuti kako je dopuna izvornog nacrta akta podnijetog po vijećnicima izvršena slijedom sadržaja 

obrazloženja ponuđenog po vijećnicima, a iz kojeg slijedi kako je potrebno na odgovarajući način 

regulirati prijelazne i završne odredbe. Sukladno navedenome, prijedlog akta koji se vijećnicima predlaže 

za donošenje razlikuje se od prijedloga akta podnijetog po vijećnicima, samo u pogledu prijelaznih i 

završnih odredaba kojima je konačni prijedlog akta dopunjen u skladu s odredbom čl. 8. Poslovnika.  

 

 Prijedlogom akta podnijetim po skupini Gradskih vijećnika, predlaže se nadogradnja sustava 

javnosti rada predstavničkog tijela na način da se osigura izravni prijenos sjednica Gradskog vijeća 

putem odgovarajućih internetskih i elektroničkih kanala (tzv. live streaming). Pored navedenog, 

obavještavanje javnosti putem službene internetske stranice grada, priopćenjima javnosti, objavom 

snimaka (dakle, ne live streaming objava već naknadnom objavom snimljenog materijala) prijedlogom 

akta, ostaju uvriježne metode kojima predstavičko tijelo javnosti komunicira svoj rad.  

 

 Prema odredbi čl. 33. st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17., u 

nastavku skraćeno ZLP(R)S), poslovnik se donosi većinom glasova svih članova predstavničkog tijela 

(dakle, apsolutnom većinom od najmanje 8 glasova za).  

 

      Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica   

 

Prilog:  

- dopis Kluba vijećnika Narodna stranka – Reformisti od 02. prosinca 2019. 

- nacrt prijedloga akta Kluba vijećnika Narodna stranka – Reformisti od 02. prosinca 2019. 


