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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. i 123/17.) i članka 50. Statuta Grada Varaždinskih Toplica 

("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 7/13., 26/13., 38/13. i 4/18.), podnosim 

 

IZVJEŠĆE O RADU 

ZA RAZDOBLJE SRPANJ -  PROSINAC 2017. 

 

 

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., u nastavku skraćeno: ZLP(R)S) i članka 50. Statuta Grada 

Varaždinskih Toplica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 7/13., 26/13., 38/13. i 

4/18., 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 ostalom 

imovinom pojedinačne vrijednosti do najviše 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i 

otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom  planirano u 

proračunu Grada i provedeno u skladu sa zakonom, 

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, 
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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, 

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., Varaždinske vijesti d.o.o., 

Regionalni tjednik d.o.o., Conceptus Publica d.o.o., IN Promocija d.o.o. i Radio Varaždin 

d.o.o.. 

 

O aktivnostima gradonačelnice i njezinog zamjenika sa ciljem predstavljanja njihova 

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. 

 

 

http://www.varazdinske-toplice.hr/
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3. GRADSKO VIJEĆE 

 

Na temelju odredbe članka 48. ZLP(R)S-a, u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. 

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. Prijedlog Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu i pratećih 
proračunskih dokumenata: 
- Prijedlog Proračuna za 2017. godinu; 
- Prijedlog Plana razvojnih programa  za 2017. – 2019.godinu; 
- Prijedlog Projekcije Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2018. - 2019. 

godinu; 
- Prijedlog Programa javnih potreba Grada Varaždinskih Toplica za 2017. 

godinu; 
- Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Varaždinskih Toplica za 2017. godinu; 
- Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Varaždinskih Toplica; 
- Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Varaždinskih Toplica u 2017. 
godini; 

2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2017. 
godinu 

3. Prijedlog Odluke o  suglasnosti na provedbu projekta i potpisivanje Sporazuma o 

sufinanciranju projekta Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

Aglomeracije Varaždinske Toplice 

4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica u 2017. 
godini 

5. Prijedlog Odluke o  raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 
stranaka iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica u 2017. godini 

6. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu kapitalnih i tekućih projekata te 
početku izvedbe investicija na području Grada Varaždinskih Toplica  

7. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda Grada Varaždinskih Toplica 

8. Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinskih 
Toplica za I. – VI. 2017. godine 

9. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2017. 
godinu 

10. Prijedlog Odluke o suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva 
FORUM TOPLICE d.o.o. u svrhu provedbe investicije 

11. Prijedlog Odluke o kapitalnoj pomoći trgovačkom društvu FORUM TOPLICE 
d.o.o. u svrhu provedbe investicije 

12. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade izmjena i dopuna Strategije razvoja       
Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje 2014. – 2020. godine 

14. a) Prijedlog Plana davanja koncesija za 2018. godinu 
           b) Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 

od 2018. do 2020. godine; 
15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 
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25. svibnja do 30. lipnja 2017. godine 
16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Varaždinskih 

Toplica 
17. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova produženog boravka u Osnovnoj školi 

Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice u nastavnoj godini 2017./2018. 
18. Prijedlog Odluke o priznanju prava vlasništva i izdavanju tabularnih isprava 
19. Prijedlog Odluke o Izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima od značenja 

za Grad Varaždinske Toplice 
20. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu trgovačkog društva Forum 

Toplice d.o.o. Varaždinske Toplice za 2016. godinu 
21. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu trgovačkog društva Forum 

Toplice d.o.o. Varaždinske Toplice za razdoblje od 01.01. – 30.09.2017. godine. 
22. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja Grada Varaždinskih Toplica 
23. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća revizije financijskih izvještaja i 

poslovanja za 2016. godinu 
24. Prijedlog Odluke o suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva 

FORUM TOPLICE d.o.o. i izdavanju jamstva Grada Varaždinskih Toplica u svrhu 
provedbe investicije  

25. Prijedlog Odluke o suglasnosti na provedbu projekta iz područja sigurnosti 
cestovnog prometa 

26. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća revizije učinkovitosti naplate i utroška 
prihoda od raspolaganja poljoprivrednim zemljište 

27. Prijedlog Zaključka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području 
Grada Varaždinskih Toplica 

28. Prijedlog Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu i pratećih akata 
koji se donose uz Proračun:  
-   Prijedlog Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2018. godinu i Projekcija za 

2019.   i 2020. godinu te Prijedlog Plana razvojnih programa za 2018. – 2020. 
godinu; 

- Prijedlog Programa javnih potreba Grada Varaždinskih Toplica za 2018. 
godinu; 

- Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 
Varaždinskih Toplica za 2018. godinu; 

- Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu; 

- Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Varaždinskih Toplica u 2018. 
godini; 

- Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu 

- Prijedlog Programa utroška šumskog doprinosa za 2018. godinu; 
29. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2018. 

godinu 
30. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu  

- Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 
2019. godinu te Prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 
2017. – 2019. godinu 

- Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Varaždinskih 
Toplica za 2017. godinu 

- Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu 

- Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
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infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu 
- Prijedlog Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada 
Varaždinskih Toplica u 2017. godini 

31. Prijedlog Odluke o stipendijama Grada Varaždinskih Toplica 
32. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite 

na području Grada Varaždinskih Toplica za 2017. 
33. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždinskih 

Toplica u 2018. godini. 
34. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Varaždinskih Toplica za 2017. godinu 
35. Prijedlog Odluke o zahtjevu za prodajom nekretnine 

 

 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 osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera 

civilne zaštite Grada Varaždinskih Toplica  

2. Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Varaždinskih Toplica  

3. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon Grada Varaždinskih 

Toplica za 2017. godinu (Kratkoročni plan)  

4. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni  

upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu 

5. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

»Tratinčica« Varaždinske Toplice 

6. Rješenje o imenovanju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Forum Toplice 

d.o.o.  

 

 

4. AKTIVNOSTI GRADONAČELNICE 

 

Početak izvještajnog razdoblja u srpnju 2017. godine obilježile su aktivnosti 

konstituiranja vijeća mjesnih odbora te sastanaka s predsjednicima i članovima vijeća 

mjesnih odbora kao tijelima najneposrednijeg sudjelovanja građana u mjesnoj samoupravi. 

Uvažavajući prava na mjesnu samoupravu, ali i kompetencije građana koji su 

najneposrednije povezani s terenskom problematikom, vijeća mjesnih odbora pozvana su na 

što sveobuhvatnije sudjelovanje u kreiranju lokalne politike, u kreiranju proračuna, programa 

gradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih akata koji su od najvećeg značenja za 

Grad. 

 

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, organizacija 

manifestacija te rad udruga Grada. 
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 Osim s građanima, gradonačelnica je održala mnogo sastanaka 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 šume d.o.o., 

Hrvatske vode, Varkom d.d., Čistoća d.o.o., Eko - flor d.o.o., Zagorje - tehnobeton d.d., 

Geotehnički fakultet Varaždin, Zavod za geotehniku Zagreb, Zavod za hidrotehniku Zagreb, 

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Hrvatski telekom d.d., 

Udruga Lag izvor, Hrvatska pošta d.d., ravnateljice dječjih vrtića na području Grada 

Varaždinskih Toplica i Zavičajnog muzeja Grada Varaždinskih Toplica, direktor trgovačkog 

društva Forum Toplice d.o.o., 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 te moguće privlačenje sredstava iz fondova Europske unije i domaćih 

izvora sredstava. 

 

 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 diskusiju oko poboljšanja ponude manifestacija Grada, uključene su i 

udruge s kojima su održani sastanci u svrhu kreiranja odgovarajućeg plana rada tijekom 

godine. 

 

 U izvještajnom razdoblju sklopljeni su sljedeći ugovori: 

 

1. Arsenal Ivezić d.o.o., Pavlinska 5, Varaždin, ugovor br.99/17 o pružanju poslovne 
usluge 

2. Hrvatski telekom d.d., R.F.Mihanovića 9, Zagreb, ugovor o poslovnoj suradnji broj: 
BSS-6561/2017 

3. Forum Toplice d.o.o., Kralja Tomislava 18, sporazum o detaljnom pregledu tehničke 
dokumentacije iz projekta obnove topličkih Prališća 

4. Koncertni ured Varaždin – VBV, A.Cesarca 1, Varaždin, ugovor o poslovnoj suradnji 
71b/17 

5. Varaždinske vijesti d.d., F.Supila 7b, Varaždin, ugovor o poslovnoj suradnji 
6. Ivan Bais, Gornja Poljana 11, V.Toplice, ugovor o djelu 
7. Conceptus Publica d.o.o., I.Kukuljevića 23, Varaždin, godišnji ugovor o medijskom 

pokroviteljstvu 
8.  Regionalni tjednik d.o.o., Svilarska 2, Varaždin, ugovor o marketinškoj suradnji br. 

164/2017 
9. Vladimir Prstec, Vrtlinovec 26d, ugovor o radu za opće dobro 
10.  Mladen Puštek, Gornja Poljana 17, ugovor o radu za opće dobro 
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11.  Zdravko Kopjar, Kralja Tomislava 17, V.Toplice, ugovor o radu za opće dobro 
12.  Dragutin Kanešić, Pišćanovec 14, ugovor o radu za opće dobro 
13. IN Promocija, N.Tesle,  Mala Subotica, ugovor o medijskoj promociji aktivnosti u 

Gradu   V.Toplice 
14. Vatrogasna zajednica Grada Var.Toplica, ugovor o korištenju sredstava proračuna 

Grada 
15. Zajednica športskih udruga Grada Var. Toplice, ugovor o korištenju sredstava 

proračuna Grada 
16. KUD „Toplice“ po predsjedniku Tomislavu Nofti, ugovor o korištenju sredstava 

proračuna Grada 
17. Županijska uprava za ceste Var.županije, Lj. Gaja 4, Varaždin, sporazum o 

zajedničkom financ.radova 
18. Andreja Boltižar, Vrtlinovec 74, V.Toplice, ugovor o međusobnim obvezama pružanja 

usluga u redovitom 10-osatnom programu Vrtića 
19. Miljenko Kišak, vl.dimnjačarsko – pećarskog trg.obrta, Možđenec 41, ugovor o 

koncesiji 
20. Općina S.Konjice, Općina Zreče, Općina Vitanje, Grad V.Toplice, Grad Novi Marof i 

MARA d.o.o., Pogodbo o sodelovanju pri prijavi na Javni razpis (Dediščina s 
kolesom) 

21. Varkom d.d., Trg bana Jelačića 15, Varaždin, ugovor o partnerstvu na projektu 
22. Udruga MRAV, V.Toplice, ugovor o dodjeli fin.sredstava 
23. Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Trg bana J.Jelačića 10, ugovor o poslovnoj suradnji 
24. Franjo Logožar, Radnička 18a, Nedelišće, ugovor o djelu 
25. GDI GISDATA d.o.o., Baštijanova 52a, Zagreb, ugovor o pružanju geoinformacijskih 

usluga za Grad V.Toplice 
26. Maja Musić, Jalkovečka 98/J, Varaždin, ugovor o djelu 
27. Arhitektonski biro Jelić d.o.o., D.Rakovca 14, Varaždin, ugovor br.0013/17 o izradi 

projektnog zadatka 
28. Kopitehna d.o.o., Jalkovečka 31, Varaždin, ugovor o najmu br. 17166 
29. Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Varaždin, Hrvatska gorska služba 

spašavanja, Stanica Varaždin 
30. Tesarski obrt Keleminec, Hrastovec, ugovor o izvođenju radova  
31. Grad Novi Marof, Sporazum o suradnji na projektu razvoja širokopojasnog pristupa 
32. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom međimurske županije, Sporazum o 

partnerstvu o provedbi projekta Znanje je moć III 
33. Radio Varaždin, Frane Supila 7/a, 42000 Varaždin, Promidžba i informiranje tijekom 

2018. godine 
34. Gospodarska škola Varaždin, Božena Plazzeriano 4, 42000 Varaždin, ugovor o 

provedbi  stručne prakse za kvalifikaciju/zanimanje - poslovni tajnik 
35. Gospodarska škola Varaždin, Božena Plazzeriano 4, 42000 Varaždin, ugovor o 

provedbi  stručne prakse za kvalifikaciju/zanimanje - upravni referent 
36. Toplička udruga mladih Varaždinske Toplice, ugovor o jednokratnoj financijskoj 

potpori 
37. Lovačka udruga Kalnik Varaždinske Toplice, ugovor o jednokratnoj financijskoj 

potpori 
38. Županijski savez poljoprivrednih udruga Varaždinske županije, ugovor o jednokratnoj 

financijskoj potpori  
39. Udruga slijepih Varaždinske županije, ugovor o jednokratnoj financijskoj potpori 
40. DVD Leskovec Toplički, Varaždinske Toplice, ugovor o jednokratnoj financijskoj 

potpori 
41. HVIDRA Varaždinske Toplice, ugovor o jednokratnoj financijskoj potpori 
42. Udruga umirovljenika Varaždinske Toplice, ugovor o jednokratnoj financijskoj potpori 
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43. Udruga vinogradara i voćara „Sveti Martin“ Varaždinske Toplice, ugovor o 
jednokratnoj financijskoj potpori 

44. Udruga žena „Svibovečki zvon“, Varaždinske Toplice, ugovor o jednokratnoj 
financijskoj potpori 

45. Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata RH, KLUB JALŠEVEC, ugovor o 
jednokratnoj financijskoj potpori 

46. RKT ŽUPA SV. MARTINA B. Varaždinske Toplice, ugovor o jednokratnoj financijskoj 
potpori 

47. Planinarsko društvo "TONIMIR", Varaždinske Toplice, ugovor o jednokratnoj 
financijskoj potpori 

48. MOTO KLUB Varaždinske Toplice, ugovor o jednokratnoj financijskoj potpori 
49. Udruga „Biserna dolina“, Varaždinske Toplice, ugovor o jednokratnoj financijskoj 

potpori 
50. Udruga „Put prirode“, Varaždinske Toplice, ugovor o jednokratnoj financijskoj potpori 
51. Matica Hrvatska, ogranak Varaždinske Toplice, ugovor o jednokratnoj financijskoj 

potpori 
52. Nenad Kumrić, A.B. Šimića 20, 42000 Varaždin, autorski ugovor o umjetničkom 

nastupu. 
 

5. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

 

Grad Varaždinske Toplice uključio se s partnerima u projekt “Zaželi” kojeg je 
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u vidu otvorenog poziva objavilo 30. lipnja 2017. 
Program zapošljavanja žena „Zaželi“ vrijedan je ukupno 400.900.000,00 kuna (minimalni 
iznos bespovratnih sredstva po projektu iznosi 900.000,00 kuna do najviše 10.000.000,00 
kuna), a financirat će se u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-
2020. iz Europskog socijalnog fonda s ciljem zapošljavanja žena u nepovoljnom položaju na 
tržištu rada (žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom 
spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve 
obiteljskog nasilja, beskućnice) na poslovima brige o starijim osobama i osobama u 
nepovoljnom položaju.  

 
Dana 11. kolovoza 2017. godine održana je svečana sjednica Gradskog vijeća Grada 

Varaždinskih Toplica, a pozivu na svečanu sjednicu odazvali su se brojni uzvanici iz 
političkog, kulturnog, poslovnog i društvenog života Varaždinske županije, pa i šire. Nakon 
prigodnih riječi predsjednika Gradskog vijeća Franje Prsteca i gradonačelnice Dragice 
Ratković, čestitke okupljenim vijećnicima i uzvanicima uputili su varaždinski župan Radimir 
Čačić te saborski zastupnik Anđelko Stričak kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i 
predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Na svečanoj sjednici predsjednik Gradskog vijeća i 
gradonačelnica uručili su nagrade za iznimna dostignuća značajna za Grad Varaždinske 
Toplice. Svečana sjednica Grada održana je u sklopu Festivala Lovrečevo koji je, kao novi 
turistički proizvod, u organizaciji Grada i turističke zajednice, u prvoj godini svojeg 
održavanja, polučio značajan uspjeh. 
 
 U sklopu festivala 27. Varaždinske barokne večeri, 24. rujna 2017. u Crkvi sv. Martina 
Biskupa Varaždinske Toplice, održao se pod pokroviteljstvom Grada Varaždinskih Toplica, 
koncert vokalnog sastava TRIO D'ORO. Koncert je financijski podupro Grad Varaždinske 
Toplice koji se ujedno ovom prigodom javno zahvaljuje Koncertnom uredu Varaždin na 
povjerenju i suradnji. Ulaz na koncert bio je besplatan. 
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Valja naglasiti kako je u razmatranom razdoblju, Grad Varaždinske Toplice potpisao  
ugovor o sufinanciranju i ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz europskih fondova za 
projekt Aglomeracije Varaždinske Toplice. Vrijednost projekta Aglomeracije Varaždinske 
Toplice je 62,1 milijun kuna, a obuhvaća naselja Varaždinske Toplice, Svibovec, Jalševec 
Svibovečki, Tuhovec i Lukačevec Toplički. Zahvaljujući projektima Aglomeracija Varaždin i 
Aglomeracija Varaždinske Toplice, kanalizacijskom mrežom bit će obuhvaćeno više od 
85.000 stanovnika županije. Na svečanosti potpisivanja ugovora, uz ministra Ćorića i 
direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića, prisustvovala je i Dragica Ratković, 
gradonačelnica Grada Varaždinske Toplice. Potrebno je istaknuti kako se radi o vrijednom 
infrastrukturnom projektu kojim će se uvelike poboljšati kvaliteta života na području Grada 
Varaždinskih Toplica. No, u okviru ovog projekta, Grad je preuzeo i stanovitu financijsku 
obvezu – obvezu na sudjelovanje u sufinanciranju projekta u udjelu od 5,77% ukupne 
vrijednosti. Odluka o ovom sudjelovanju financiranjem projekta, donijeta je na sjednici 
Gradskog vijeća.   

U organizaciji Grada Varaždinskih Toplica i Turističke zajednice Grada Varaždinskih 

Toplica, gospodarstvenici, poduzetnici, obrtnici, OPG-ovi i udruge Varaždinskih Toplica 

sudjelovali su na 4. Gospodarskom sajmu u Varaždinu dana 20. i 21. listopada 2017. godine. 

Zahvaljujući zajedničkom radu i slozi Topličanaca njihov cjelokupni nastup koji je obuhvatio 

gospodarsku, turističku, gastronomsku i kulturološku ponudu Varaždinskih Toplica prema 

odluci organizatora ocijenjen je najuspješnijim nastupom na ovogodišnjem gospodarskom 

sajmu. Ovoj nagradi uvelike su doprinijeli i članovi KUD-a Toplice svojim kulturno-

umjetničkim izvedbama. Prema riječima gradonačelnice Dragice Ratković, koja je i osobno 

prisustvovala sajmu, radi se o velikom priznanju izlagačima i sudionicima iz Varaždinskih 

Toplica, što je svojevrsni poticaj za daljnji rad i prezentaciju Grada. 

Povodom 80. obljetnice Zavičajnog muzeja u Varaždinskim Toplicama dana 10. 
studenoga 2017. godine svečano je otvorena Galerija Toplissa s prigodnom izložbom koja 
pokazuje svu raznolikost, atraktivnost i vrijednost građe u muzejskim zbirkama. 
Gradonačelnici Dragici Ratković pripala je čast da otvori Galeriju i izložbu na kojoj se brojni 
eksponati prvi put prezentiraju znatiželjnicima. 

U posjeti Varaždinskim Toplicama boravila je ministrica kulture Nina Obuljen 
Koržinek. U sklopu obilaska kulturnih ustanova i spomenika kulture posebno se razgovaralo 
o arheološkom lokalitetu Varaždinske Toplice – kompleksu rimske javne arhitekture, te 
mogućim planovima izgradnje centra za posjetitelje, kao ključne komponente dugoročnog 
upravljanja lokalitetom, ali i suvremenog načina prezentacije. Bila je to prilika da se ministrica 
upozna s dosadašnjim istraživanjima na ovom lokalitetu, ali joj je predstavljeno i idejno 
rješenje za budući Arheološki park, kao i muzejski concept. Ministrica kulture je potom 
razgledala i postav Zavičajnog muzeja, koji ove godine slavi 80. godišnjicu. Vrijednost i 
značaj topličkih arheoloških lokaliteta predstavljaju temelj razvoja kulturnog turizma ne samo 
Varaždinskih Toplica i Varaždinske županije, već cijelog prostora sjeverozapadne Hrvatske.  

Za područje Grada Varaždinske Toplice kandidirano je prema Ministarstvu kulture 
nekoliko novih projekata i programa za realizaciju u 2018. godini. Posebno se ističe projekt 
Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice za uređenje tradicijske kuće iz 1801. godine u kojoj 
je prezentirana vrijedna toplička etnografska baština. Drvena kuća zaštićena je Zakonom o 
zaštiti baštine, jer je posljednji svjedok prošlih vremena i davno izgubljene ruralne tradicijske 
arhitekture, a posjećuju je razne turističke grupe prilikom obilaska našeg Grada. Upravo 
gradonačelničinim angažmanom dodatno su motivirane razne ustanove i udruge koja svojim 
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projektima podižu standarde u kulturnom turizmu. S tim ciljem u topličkom muzeju u suradnji 
s Ministarstvom kulture otvorena je Galeriju Toplissa, s novim muzejskim izložbenim 
projektom, a tijekom cijele godine na području Grada održavaju se razne aktivnosti i 
manifestacije koje za cilj imaju prezentaciju bogate baštine Varaždinskih Toplica.  

Toplički branitelji su u pratnji brojnih svojih sugrađanki i sugrađana dana 17. 
studenoga 2017. godine postavili lampaše na kružnom toku kod groblja u Varaždinskim 
Toplicama te uz cestu od Trga Republike Hrvatske do spomen obilježja braniteljima. U 
župnoj crkvi svetog Martina održana je sveta misa za sve hrvatske branitelje. Nakon Svete 
mise kolona sjećanja zaputila se od crkve preko Trga Republika do spomen obilježja 
braniteljima, gdje su zapaljenje svijeće te je minutom ponosne tišine, prigodnim govorom i 
molitvom odana počast svim poginulim braniteljima, posebno braniteljima poginulim u obrani 
Vukovara. Dana 18. studenoga 2017. godine toplički branitelji otputovali su u Vukovar na 
središnje obilježavanje Dana sjećanja. Put je održan u organizaciji UHVIDR-a Varaždinske 
Toplice i Grada Varaždinske Toplice, a sudionike su predvodili gradonačelnica Dragica 
Ratković i predsjednik Udruge Slavko Čečura. Predstavnici Varaždinskih Toplica polaganjem 
vijenaca i paljenjem svijeća na Trpinjskoj cesti odali su počast svim braniteljima i 
vukovarskim žrtvama, posebno 30-torici poginulih i nestalih branitelja – policajca PU 
varaždinske, a potom su se u koloni sjećanja uputili prema Memorijalnom groblju žrtava 
Domovinskog rata u Vukovaru. 

Grad Varaždinske Toplice u suradnji sa svojom Turističkom zajednicom organizirao je 

blagdansku manifestaciju pod nazivom „Toplička Božićna priča“, koja se je održavala 16. i 

17. prosinca 2017. godine. U sklopu manifestacije održao se veliki „Toplički Božićni koncert“ 

u izvedbi Nenada Kumrića Charliea i njegovih gostiju, klape Motovun, Ženske vokalne 

skupine Allegre i orkestra Centra tradicijske kulture Varaždin. Koncert se održao 22. prosinca 

u kongresnoj dvorani Hotela Minerva uz besplatni ulaz za sve posjetitelje, a „Toplička 

Božićna priča“ završila je 23. prosinca nastupom podmlatka KUD-a „Toplice“. 

 

 

6. SOCIJALNA ZAŠTITA GRAĐANA 

 
Jednokratne novčane pomoći 
Tijekom šestomjesečnog razdoblja podneseno je 9 zahtjeva za novčanu pomoć i to isključivo 
za pomoć u podmirenju režijskih troškova. Isplaćen je iznos od 5.663,75 kuna.  
 
Ogrjev za socijalno ugrožene obitelji 
Ovu mjeru koristi oko 48 korisnika zajamčene minimalne naknade. Sredstva za realizaciju 
ove mjere osiguravaju se iz Županijskog proračuna, a na temelju popisa korisnika koje 
dostavlja Centar za socijalnu skrb. Planirana su sredstva u iznosu od 45.600,00 kuna, a 
isplaćena su u listopadu 2017. godine. 
 

Usluga dovoza vode 

Podnijeto je 23 zahtjeva 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 11.500,00 kuna.  
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Troškovi stanovanja 

Za troškove stanovanja obiteljima lošeg imovinskog stanja, isplaćeno je novčanih pomoći u 

iznosu od 7.840,00 kuna. 

 

Sufinanciranje smještaja djece u vrtićima 
Grad Varaždinske Toplice na svojem području ima dva vrtića, gradski Dječji vrtić „Tratinčica“ 
i privatni Dječji vrtić „Čarobno ogledalce“. U oba dječja vrtića Grad sudjeluje financiranjem 
dijela ekonomske cijene vrtića. 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. 
 

Subvencija poljoprivrednicima  

U šestomjesečnom razdoblju podneseno je 52 zahtjeva za sufinanciranje umjetnog 

osjemenjivanja goveda i krmača. Sukladno zahtjevima, poljoprivrednicima s područja Grada 

Varaždinskih Toplica isplaćena je subvencija u ukupnom iznosu od 29.050,00 kuna, a sve u 

interesu razvoja stočarstva. 

 

Naknada novorođenoj djeci Grada Varaždinskih Toplica 

Podneseno je 28 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 realizaciju ove mjere u šestomjesečnom razdoblju isplaćeno je 56.000,00 kuna.  

 

Sufinanciranje smještaja djece u produženom boravku u O.Š. 

Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica donijelo je odluku o sufinanciranju troškova 

produženog boravka u Osnovnoj školi Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice u 

dijelu nastavne godine 2017/2018. počevši od dana 15. studenog 2017. do završetka 

nastavne godine dana 15. lipnja 2018. godine.  

Cilj ovog Programa je organizirano provođenje vremena učenika nakon redovne nastave, 
tijekom kojeg  provode vrijeme u igri i pisanju domaće zadaće, a imaju i organiziran ručak. 
U Program produženog boravka učenici se uključuju temeljem odluke roditelja ili skrbnika. 
Program produženog boravka provodi se pod uvjetima da se provodi u dane koji su službeno 
određeni kao nastavni radni dani u toku školske godine, da se broj polaznika produženog 
boravka odredi u jednoj grupi u sukladno važećim propisima, da ga provode stručne osobe 
sukladno zakonskim propisima i da vrijeme provođenja Programa iznosi šest punih sati 
dnevno. 
Troškovi provedbe programa produženog boravka dijele se na način da Grad Varaždinske 
Toplice financira troškove rada stručne osobe u produženom boravku, okvirno 63.000,00 
kuna na godišnjoj razini, iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica, a roditelji odnosno 
skrbnici djeteta snose materijalne troškove (ručak, radni materijal) koji iznose 19 kuna po 
danu. 
 
Isplaćene su stipendije učenicima i studentima u ukupnom iznosu od 7.200,00 kuna. 

 

U izvještajnom razdoblju redovno su isplaćivane dotacije: 

- Vatrogasnoj zajednici Grada Varaždinskih Toplica (200.000,00 kn), 

- Crvenom križu (28.000,00 kn), 

- Kulturno umjetničkom društvu Toplice (26.000,00 kn), 

- Zajednici sportskih udruga (176.000,00 kn), 
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- Udruzi Mrav – za sufinanciranje pomagača djeci s posebnim potrebama 

(36.753,15 kn), 

- Gorska služba spašavanja (6.000,000 kn) 

- ostalim udrugama (17.557,76 kn) 

  

 Pored navedenih dotacija, na temelju provedenog natječaja, dodijeljene su dotacije 

preostalim udrugama i organizacijama civilnog društva koje svojom djelatnošću unaprjeđuju 

kulturne i sportske aktivnosti, civilni život, socijalne ciljeve i tradiciju Varaždinskih Toplica. U 

tu su svrhu, za korist 17 udruga i organizacija civilnog društva isplaćena sredstva u iznosu od 

101.200,00 kuna. 

 

 Polazeći od činjenice kako svoju dužnost gradonačelnica obavlja profesionalno, a 

njezin zamjenik volonterski, to je njihov rad organiziran na način da je gradonačelnica u 

svojem uredu svakodnevno, u uredovno vrijeme, osim u situacijama kada je poslovno 

odsutna zbog sastanaka i sličnih prilika. Zamjenik gradonačelnice, u ovisnosti od dopustivosti 

svojeg radnog vremena, prisustvuje svim važnim sastancima, sjednicama Gradskog vijeća 

te, ujedno, u slučaju iznimne odsutnosti, a po prethodnom ovlaštenju, zamjenjuje 

gradonačelnicu u obavljanju pojedinih dužnosti. 

 

 

 

7. INVESTICIJE I PROJEKTI 

 

 Početkom izvještajnog razdoblja, u srpnju 2017. usvojen je Proračun za 2017. godinu. 

Obzirom na usvajanje proračuna kao temeljnog financijskog akta Grada u drugoj polovici 

godine, mogućnost prijavljivanja na natječaje za dodjelu financijskih sredstava od strane 

tuzemnih i inozemnih tijela javne uprave bila je ograničena u znatnoj mjeri obzirom na 

uobičajeni raspis natječaja u prvom šestomjesečju tekuće godine. Sukladno navedenome, 

vršene su prijave na raspisane natječaje u periodu od srpnja do prosinca. Tako je, u svrhu 

privlačenja sredstava iz EU fondova, kao projektni zadatak prijavljena izrada projektne 

dokumentacije Izgradnje novog dječjeg vrtića Varaždinske Toplice (prema novom projektu 

revitalizacije sadašnje zgrade koju koristi Dječji vrtić „Tratinčica“ Varaždinske Toplice i 

nekadašnje zgrade streljane) kao i projektne dokumentacije Izgradnje Perivoja Marije 

Ružičke Strozzi.  

 

 Ujedno, tijekom ljetnih mjeseci, podnijete su dvije prijave na Interreg natječaje 

Hrvatska – Slovenija i to u pogledu sljedećih projekata: Dediščina s kolesom – Biciklom kroz 

povijesnu baštinu (suradnja s Gradom Novim Marofom te općinama Rogla, Slovenske 

Konjice i Vitanje) i HAJVART (suradnja s Turističkom zajednicom Varaždinske Toplice, 

općinom Hajdina i njenim turističkim uredom).  

 

 Pored navedenog, na raspisani natječaj Ministarstva unutarnjih poslova, iz 

Nacionalnog programa sigurnosti prometa na cestama, podnijete su ukupno četiri prijave 

infrastrukturnih projekata kojima je cilj povećanje i poboljšanje sigurnosnih uvjeta na cestama 

(prijavljeni projekti: Modernizacija ulice Matije Gupca, Izgradnja nogostupa i proširenje javne 

rasvjete u Ulici kneza Trpimira, Izgradnja nogostupa u Ulici kralja Tomislava i Izgradnja 
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nogostupa u Petkovcu). Ujedno je postignut sporazum sa Županijskom upravom za ceste 

Varaždinske županije na način da je potonja pravna osoba podnijela prijavu za projekt 

izgradnje nogostupa u Vrtlinovcu, time da se Grad obvezao, u slučaju prihvata prijave, 

sudjelovati odgovarajućim udjelom.  

 

 Ujedno, u ovom je periodu podnijeta dopunjena prijava Ministarstvu zaštite okoliša i 

energetike za projekt reciklažnog dvorišta Varaždinske Toplice koji je, u 2018. godini i 

odobren te je, nakon svečanog potpisivanja ugovora, u tijeku provedba projekta.  

 

 Nadalje, u ovom su razdoblju izvršene odgovarajuće pripreme za zakonodavne 

promjene, nastupile u području održivog gospodarenja otpadom te je u mjesecu siječnju 

Gradskom vijeću izložen prijedlog odluke o načinu održivog gospodarenja komunalnim 

otpadom.  

 

 U svrhu provedbe projekata koji su kandidirani i ostvareni u prethodnim razdobljima, 

krajem 2017. godine, temeljem sredstava Ministarstva turizma Republike Hrvatske, 

postavljene su dvije solarne klupe u Gradu te su izvršene pripreme i pribavljena je projektna 

dokumentacija za izgradnju promatračnice u Varaždinskim Toplicama.  

 

8. KOMUNALNE DJELATNOSTI 

 

 U promatranom je razdoblju izrađen elaborat izmjene prometne regulacije u 

Varaždinskim Toplicama (i to odvojeno za ceste koje imaju karakter javnih cesta, odnosno za 

one koje imaju karakter nerazvrstanih cesta). Ujedno, zatražene su i pribavljene suglasnosti 

od nadležnih tijela za provedbu ovog projekta. 

 

 Od značajnijih aktivnosti, valja napomenuti kako su izvedeni radovi promjene krova 

na društvenom domu u Tuhovcu, time da će se radovi na izmjeni drugog dijela krovišta, 

nastaviti u ovoj godini, prema Programu gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu.  

 

 Nastavljen je trend obavljanja komunalnih djelatnosti u vidu redovitog održavanja 

prometnica, javnih površina, proširenja javne rasvjete i dr.  

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

  Svojim djelovanjem u okviru zakonskih ovlasti i obveza, gradonačelnica i zamjenik 

gradonačelnice poduzimali su mjere i radnje za stvaranje boljih uvjeta za gospodarski i 

društveni razvoj Grada i svih naselja, a sve za dobrobit stanovnika Grada. Ovo je razdoblje, 

prije svega, obilježeno značajnom aktivnošću u donošenju Proračuna za 2017. godinu te 

normativnih akata koji su bili neophodni radi usklađenja sa zakonskim propisima kogentne 

naravi. Predlagateljica svih akata bila je gradonačelnica, a Gradsko je vijeće usvojilo sve 

prijedloge koji su mu iznijeti. Valja napomenuti kako je izvještajno razdoblje uvelike 

usmjereno na donošenje Proračuna i poduzimanjem hitnih aktivnosti u smjeru normativne, 

organizacijske i razvojne aktivnosti Grada.  
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Valja napomenuti kako je, u uvjetima u kojima središnja državna uprava, prenosi 

brojne obveze na tijela jedinica lokalne samouprave (izrada izvještaja, praćenje društvenih i 

ekonomskih tijekova i sl.), potrebno s velikom pažnjom i ozbiljnošću utvrditi razvojne 

prioritete jedinice lokalne samouprave i svoje aktivnosti usmjeriti u pravcu njihove realizacije. 

Naime, učinkovit rad javne uprave na korist svim građanima  te ostvarenje razvojnih planova 

moguće je samo uz što veću koncentraciju na projekte od lokalnog značaja uz stalnu, 

konstruktivnu i sveobuhvatnu suradnju i komunikaciju tijela izvršne i predstavničke gradske 

vlasti.   

Naglašavam da se naš zajednički rad temelji na smjernicama koje je donijelo 
Gradsko vijeće kroz opće i druge akte, sve u okviru proračuna Grada Varaždinskih Toplica.  
Unatoč postojećim financijskim ograničenjima, nastoje se pokretati inicijative, realizirati 
planirani projekti te rješavati problemi svakodnevnog života Grada.  
 

Poticanjem raznih projekata usmjerenih na jačanje turističke prepoznatljivosti Grada i 
njegove gospodarske konkurentnosti, nastojimo doprinijeti kvaliteti života svakog našeg 
građanina.  
 

 
 

 

 GRADONAČELNICA 

 

 Dragica Ratković 


