IZVADAK IZ ZAPISNIKA
2. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica
održane 18. srpnja 2013. godine u Velikoj vijećnici s početkom u 13,05 sati

(tekst cijelog Zapisnika bit će objavljen nakon što isti bude verificiran na sljedećoj
sjednici Gradskog vijeća)

Prisutni: Nada Glad, Željko Pjevac, Goran Pernjak, Daniel Kezele, Boris Lozer, Maja Kezele,
Josip Gašparac, Mladen Mauhar, Lidija Žagar, Davorin Klobučar, Alen Janjušević, Jelena Pavić
Mamula, Dražen Magdić i Ivan Topić.
Izostanak je ispričao vijećnik Marijan Pleše.
Osim članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivica Knežević ‐ gradonačelnik, Katarina
Mihelčić – zamjenica gradonačelnika, Zvezdana Jerković – ravnateljica Dječjeg vrtića „Hlojkica“
Delnice, Nikola Muvrin, direktor „Risnjak – Delnice“ d.o.o. Delnice, Anton Štimac – predsjednik MO
Turke, Gordana Piskač – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Tomislav Mrle – voditelj Stručne
službe za obavljanje poslova tijela Grada Delnica, samouprave i uprave, Davorka Grgurić – voditeljica
Odsjeka za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet, novinari – Novog lista, Radija
„Gorski kotar“ i Radio Rijeke te službenice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica – Goranka
Kajfeš i Klaudija Kumpar.
Sjednicu otvara predsjednica Gradskog vijeća Grada Delnica Nada Glad koja konstatira da
sjednici prisustvuje 14 vijećnika i postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.
Na zapisnik s prošle – Konstituirajuće sjednice, nije bilo primjedaba te je isti jednoglasno
prihvaćen.
Prije nastavka sjednice vijećnik Alen Janjušević zamolio je da se sjednice održavaju nakon
radnog vremena odnosno najranije u 13 sati. Ovaj prijedlog je prihvaćen te će se, u pravilu, sjednice
održavati četvrtkom u 15 sati.
Predsjednica navodi da nije dobila prijedlog za dopunu ili izmjenu dnevnog reda predloženog
u pozivu sjednice, te predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić
„Hlojkica“ Delnice
2. Odluka o predlaganju suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci
3. Vijećnička pitanja
4. I. izmjene i dopune Plana proračuna Grada Delnica za 2013. godinu
5. I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2013. godinu
6. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013.
godini
7. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
8. I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu
9. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad Nezavisne liste grupe birača i političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica
10. Odluka o utvrđivanju i osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Delnica

11. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad vijećnika te radnih tijela
Gradskog vijeća i gradonačelnika
12. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naknade troškova za rad članova
Vijeća mjesnih odbora
13. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja proizvodne namjene
Kendar u Lučicama
14. Odluka o IV. izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti
15. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
16. Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen te se prešlo na rješavanje.

Točka 1.
Gradsko vijeće Grada Delnica jednoglasno je i bez rasprave donijelo ODLUKU o davanju
suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Hlojkica“ Delnice.
Točka 2.
Gradsko vijeće Grada Delnica jednoglasno je i bez rasprave donijelo ODLUKU kojom će
Zvezdanu Jerković iz Delnica predložiti za suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci.
Točka 3.
Vijećnička pitanja.
Vijećnici su postavili ukupno 12 pitanja na koje je odgovorio Gradonačelnik. Pitanja su
postavili: Maja Kezele, Jelena Pavić Mamula, Ivan Topić, Dražen Magdić, Lidija Žagar, Mladen Mauhar
i Alen Janjušević.
Točka 4.
Gradsko vijeće Grada Delnica, nakon rasprave, s 11 glasova za i 3 suzdržana glasa donijelo je
ODLUKU o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Delnica za 2013. godinu.
Točka 5.
Gradsko vijeće Grada Delnica, s 11 glasova za i 3 suzdržana glasa, usvojilo je I. izmjene i
dopune Plana razvojnih programa za 2013. godinu.
Točka 6.
Gradsko vijeće Grada Delnica, nakon rasprave, s 11 glasova za i 3 suzdržana glasa,
usvojilo je I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2013. godini.
Točka 7.
Gradsko vijeće Grada Delnica, bez rasprave, s 11 glasova za i 3 suzdržana glasa, usvojilo je I.
izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini.
Točka 8.
Gradsko vijeće Grada Delnica, bez rasprave, s 11 glasova za i 3 suzdržana glasa, usvojilo je I.
izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu.
Točka 9.
Gradsko vijeće Grada Delnica je jednoglasno i bez rasprave usvojilo ODLUKU o
raspoređivanju sredstava za rad Nezavisne liste grupe birača i političkih stranaka zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Delnica.

Točka 10.
Gradsko vijeće Grada Delnica je, nakon rasprave, jednoglasno usvojilo ODLUKU o utvrđivanju
i osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Delnica.
Točka 11.
Gradsko vijeće Grada Delnica, nakon rasprave, s 9 glasova za, 4 suzdržana glasa i 1. glasom
protiv donijelo je ODLUKU o I. izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad vijećnika te
radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika.
Točka 12.
Gradsko vijeće Grada Delnica, nakon rasprave, s 12 glasova za i 2 suzdržana glasa donijelo je
ODLUKU o I. izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naknade troškova za rad članova Vijeća
mjesnih odbora.
Točka 13.
Gradsko vijeće Grada Delnica je, nakon rasprave, jednoglasno, donijelo ODLUKU o izradi
Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja proizvodne namjene Kendar u Lučicama.
Točka 14.
Gradsko vijeće Grada Delnica je nakon rasprave, jednoglasno, donijelo ODLUKU o IV.
izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti.
Točka 15.
Gradsko vijeće Grada Delnica jednoglasno je i bez rasprave donijelo ODLUKU o osnivanju i
imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Delnica.
U Stožer se imenuju:
1. Katarina Mihelčić (zamjenica gradonačelnika) – načelnica Stožera
2. Dr. Pero Kozlica (Hitna medicinska pomoć) – član
3. Goran Zaborac (Gorska služba spašavanja) – član
4. Marinko Puškarić (načelnik Policijske postaje Delnice) – član
5. Jasminka Curl (Gradska uprava Grada Delnica) – član
6. Dragan Abramović (zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Delnice) – član
7. Karmela Stipanović (voditeljica Doma zdravlja PGŽ Ispostave Delnice) – član
8. Boro Tomić (direktor Komunalca d.o.o.) – član
9. Lenjinka Juričić – Mamilović (PUZS Rijeka, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove)
– član
Točka 16.
Gradsko vijeće Grada Delnica je jednoglasno i bez rasprave donijelo ODLUKU o osnivanju i
imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Delnica.
U Zapovjedništvo civilne zaštite imenuju se:
1. Nensi Tomac (zdravstvo i socijalna skrb pri Uredu gradonačelnika) – zapovjednica
2. Đulio Perhat (vodočuvar u Hrvatskim vodama VGI Gorski kotar Delnice) – član
3. Saša Belobrajdić (Iskopi i transporti Belobrajdić) ‐ član

Sjednica je završila u 14,45

Napisala
Klaudija Kumpar

Predsjednica
Nada Glad

