REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Grad Delnice
Gradonačelnikov stručni kolegij
KLASA: 023-06/14-01/01
URBROJ: 2112-01-30-40-1-14-02
Delnice, 17. siječnja 2014. godine
ZAPISNIK
s 2. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane u Maloj vijećnici
17. siječnja 2014. godine s početkom u 8,00 sati

Nazočni: Gradonačelnik Grada Delnica Ivica Knežević, zamjenica gradonačelnika
Katarina Mihelčić, voditelj Stručne službe za obavljanje poslova tijela Grada Delnica
Tomislav Mrle, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica Gordana Piskač,
ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Delnice Indira Rački Joskić, ravnateljica Dječjeg
vrtića „HLOJKICA“ Zvezdana Jerković, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Delnice
Dragan Abramović, direktorica Turističke zajednice Grada Delnica Irena Vučenik Šostik,
Direktor KTD RISNJAK-DELNICE d.o.o. Nikola Muvrin, voditeljica Odsjeka za komunalni
sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet Davorka Grgurić, te Zrinka Ružic, stručni
suradnik za proračun i financije.
ZVEZDANA JERKOVIĆ ističe kako postoji problem vezan uz ugovor o poslovnoj
suradnji s medicinskom sestrom koja osam sati dnevno radi u matičnom domu zdravlja a to
prema Zakonu o radu nije dozvoljeno, što joj je potvrđeno i u kontaktu s Inspektoratom rada u
Zagrebu. Gradonačelnik Grada Delnica upućuje ju da se pisano obrati nadležnom
Ministarstvu vezano uz taj problem, te da on Ministarstva zamoli uputu na koji način se to
može formalno-pravno riješiti.
DRAGAN ABRAMOVIĆ navodi kako su odradili sve planirane vježbe te da će
uskoro podnijeti izvješće kako je prošao treći semestar djelatnika koji se školuje na
Veleučilištu u Karlovcu. U drugom mjesecu ove godine polagat će ispite vezane za treći
semestar, te će nakon toga dati potpuno izvješće.
ZRINKA RUŽIĆ navodi kako se trenutno obavljaju tekući poslovi vezani uz 2013.
godinu te na komentar Gradonačelnika da je gđa. Blaženka Bukovac iz Crvenog križa izjavila
da je Grad Delnice izvršio financiranje Crvenog križa samo u iznosu od 20.000,00 kn,
izjavljuje da je idući tjedan isplatiti preostali iznos.
GORDANA PISKAČ navodi da je vezano uz UPU Kendar došao nacrt konačnog
prijedloga plana te je upućen na suglasnost svim nadležnim tijelima. Vezano za dodjelu
koncesije za pražnjenje septičkih i crnih jama ističe kako je sastanak koji je bio zakazan s
direktorom Komunalca 15.01.2014. godine u 10,00 sati otkazan. Navodi i kako su otvorene
ponude za najpovoljnijeg ponuditelja za slivnike te da su ugovori s TD „Risnjak-Delnice“
d.o.o. pripremljeni. Nadalje, navodi kako je odluka o agrotehničkim mjerama u izradi te da je
izvršena primopredaja stana u Kuželju. Nadalje, proces preseljenja obitelji Andrić je u tijeku
te su vezano uz to napravili uviđaj na terenu s obrtom „Belobrajdić“ koji će danas dobiti radni

nalog za uređenje pristupne ceste. Također poslan je upit HEP-u da dođu i odspoje električnu
energiju kako bi ih mogli preseliti. Treba angažirati i projektanticu za nadstrešnicu. Također
danas u 11,00 sati održat će se sastanak vezan uz Hidroelektru, a 21.1.2014. godine otvarat će
se ponude vezane za Supilovu ulicu.
TOMISLAV MRLE, što se tiče iseljavanja Roma iz Gustog Laza podnesen je zahtjev
Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša-ispostava Delnice, za
podatke da li je netko podnio zahtjev za legalizaciju, treba izvaditi vlasničke listove, kopije
plana i posjedovne listove. Za cestu u poslovnoj zoni u Lučicama poslan je prijedlog
darovnog ugovora odvjetniku Pinduliću, zastupniku vlasnika zemljišta u poslovnoj zoni. Za
legalizaciju garaža iza zgrade Grada poslan je urbanizmu zahtjev za uvjerenje za uporabu,
treba uknjižiti zabilježbu o legalnosti građevine. Također u tijeku je: izrada Smjernica za
razvoj sustava zaštite i spašavanja, izrada Analize sustava zaštite i spašavanja te izrada odluke
Gradskog vijeća o proglašenju javnim dobrom ceste prema Konzumu. Legalizacija
dograđenog objekta za Štimac Gospavu- poslano je na izradu arhitektici.
Nadalje, izvršene su sljedeće aktivnosti: poslano je redovito mjesečno izvješće prema PGŽ o
utrošenim sredstvima prema Socijalnom programu za prosinac 2013.; temeljem odluke
Gradskog vijeća objavljen je Javni poziv za predlaganje kandidata za Savjet mladih Grada
Delnica; potpisani su ugovori sa stipendistima ali je preostalo još nekoliko kandidata
(prikupljaju se preostali podaci i izrađuje se tablica za računovodstvo); izrađen je Ugovor za
javne potrebe za 2014. godinu; izrađen je ugovor za sufinanciranje proračunskih korisnikaGSC, Knjižnica, Vrtić, JVP, DVD-i, TZ; poslani su dopisi dužnicima s izvješćima za
sufinanciranje kredita za adaptacijske kredite (svi korisnici kredita su do 31.12.2014. bili
dužni predati izvješća, no većina to nije učinila); poslane su obavijesti proračunskim
korisnicima (ustanovama i udrugama) da su do 31.01.2014. dužni podnijeti financijska
izvješća temeljem ugovora za 2013. godinu (radi se o završnim financijskim i programskim
izvješćima za 2013.godinu); redovito se rješavaju zamolbe za sufinanciranje; po nalogu
zamjenice gradonačelnika izrađen je Ugovor za Željka Majnarića, te je poslano izvješće
prema PGŽ o financiranju programa sporta za 2013. godinu i plan za 2014. godinu (sukladno
traženom od strane PGŽ-a). Martina Petranović moli pretplatu na časopis Udruga (8 brojeva
godišnje čija je cijena 295,00 kn s PDV-om). Ističe kako je prvi broj dobila promotivno, a
časopis će joj biti od koristi jer obrađuje isključivo teme vezane uz Udruge. Nadalje, na
zamolbu predsjednika Odbora za sport, kulturu i tehničku kulturu Davorina Klobučara
izrađeni su i poslani pozivi Odbora; potpisan je Ugovor o izradi potrebnih planova i akata iz
zaštite na radu; što se tiče Plana javne nabave poslan je mail svima potrebnima te je otvoren
predmet; vezano uz imovinsko-pravne odnose u Kuželju poslan je mail odvjetniku; poslan je
mail Udruzi gradova vezano za obuku, trening vijećnika i članova Savjeta mladih; podijeljene
su brošure iz zaštite na radu kao i okružnica (mail-om) o terminu polaganja ispita; izrađen je
Prijedlog Odluke o osnivanju gradonačelnikovog stručnog kolegija; izrađen je Prijedlog
poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija; izrađen je Prijedlog Odluke o
osnivanju i imenovanju članova Etičkog povjerenstva službenika; izrađen je Prijedlog plana i
programa rada Gradskog vijeća za 2014. godinu; ovjerena je punomoć u Veleposlanstvu
Kanade za Humanitarnu zakladu J.M.
INDIRA RAČKI JOSKIĆ i dalje ističe kadrovske probleme jer su dvije djelatnice na
bolovanju. Radi s djecom, ponedjeljkom s djecom priča priče a četvrtkom ima radionicu.
Traži pomoć volontera u radu. Trenutno rješavaju tablice prema Ministarstvu i Županiji.
DAVORKA GRGURIĆ navodi da je rješavala stvari poslije godišnjeg odmora vezane
uz nezakonito izgrađene zgrade; Dario Podnar kontrolira komunalnu naknadu i izdaje rješenja

u vezi nezakonito izgrađenih zgrada. Također je bila na terenu i provjeravala groblje Zamost
brodski. Što se toga tiče Hrvatske vode bi krenule u izradu slijedeći tjedan. Obavljena je i
kontrola radova na sanaciji „divljeg“ deponija u Lešnici kao i kontrola odrona. Gradonačelnik
navodi kako je dobio informaciju od gđe. Colnar koja kaže da je angažiran geometar Vidmar i
da su stanari neupoznati s time dobili uplatnice na veliki iznos. Gordana Piskač ističe da su
stanari zgrade dužni formirati okućnicu kako bi se stanovi mogli upisati te zbog toga moraju
angažirati geometra. Dakle geometra je angažirao upravitelj zgrade a ne Grad Delnice.
Gradonačelnik moli da se sažeti odgovor pošalje gđi. Colnar.
NIKOLA MUVRIN ponovo ističe potrebu nabave dva stroja za održavanje javnih
površina te navodi da će im HBOR poslati kondicije za nabavu tih strojeva pošto Grad nema
sredstava od 150.000,00 kn. Gordana Piskač ističe kako je zahtjev od strane „RisnjakDelnice“ d.o.o. stigao prekasno jer je proračun za 2014. godinu već bio napravljen.
Nikola Muvrin također navodi kako je našao tri osobe koje bi obavljale službu dimnjačara te
je u vezi s time kontaktirao Obrtničku komoru u kojoj mu nisu znali objasniti način
školovanja za zanimanje dimnjačar. Gradonačelnik ga stoga upućuje da nazove Otvoreno
učilište u Zagrebu i s njima se savjetuje. Nikola Muvrin također navodi da sljedeći tjedan vrše
nabavu kompjutora, monitora i pisača. Ističe kako su završeni radovi na vrtiću te traži da
inspekcija dođe pregledati. Što se tiče mrtvačnice u Crnom Lugu završeno je pokrivanje
krova. Nadalje, što se tiče Disko kluba u Radničkom domu, javio se zainteresirani za njegovo
otvaranje. Katarina Mihelčić navodi kako je potrebna rekonstrukcija cijelog Disko kluba te da
najamnina istog iznosi 6.000,00 kn mjesečno. Gradonačelnik ističe kako je Grad spreman
kompenzirati uloženo u sanaciju i uređenje za protučinidbu najma.
IRENA VUČENIK ŠOSTIK navodi kako su imali prvu koordinaciju Turističkih
zajednica Gorskog kotara te je koordinatorica predložila zajedničku koordinaciju s
gradonačelnicima i načelnicima. Također su dobili načelni poredak što se tiče novih tijela
Turističke zajednice, te popis članarina (INA d.d., Ingro d.o.o., Autotrans d.o.o., Kraljević
hoteli d.o.o., Risnjak-Delnice d.o.o., Konzum d.d., Ljekarna Tomac-Jakupak-Pojer Ivančić,
Petrol d.o.o., Cindrić Jadranka UO, HP-Hrvatska pošta d.d.). Dobar dio njih će u budućnosti
činiti sastav Turističkog vijeća. Također rade na prikupljanju kontakata za javni marketing.
Ističe kako analizu darovnica i okružno pismo još nije stigla napraviti. Vezano uz Noć muzeja
aktivnosti teku prema planu. Planira se i susret sa starijim razredima Osnovne škole s kojima
se planira izrađivanje suvenira. Ističe potrebu za uzimanjem volontera (Sanji Kaloper
14.01.2014. istekao je ugovor) što gradonačelnik smatra opravdanim. Ističe kako na Internet
stranicama TZ nedostaju još neki naslovi ali ih stalno nadopunjuju, te da su ovaj tjedan
otkazali poslovnu suradnju „Magdaleni“ vezano uz održavanje internet stranice.

Sjednica je završena u 9,05.sati.

Zapisničar
Nikolina Muhvić

Gradonačelnik Grada Delnica
Ivica Knežević, dipl. iur.

