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ZAPI SN I K
sa 107. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 2. ožujka 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati

PRISUTNI: Ivica Knežević, gradonačelnik, Gordana Piskač, pročelnica, Đulio Jusufi, voditelj
Odsjeka za proračun i financije, Davorka Grgurić, voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, imovinu,
prostorno uređenje i promet, Nikola Muvrin, direktor „Risnjak – Delnice“ d.o.o., Dragan Abramović,
zapovjednik JVP Delnice, Mirela Srkoč Šenkinc, direktorica Turističkog ureda TZ Delnice, Indira
Rački Joskić, ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Delnice, Davorin Klobučar, djelatnik GSC
Delnice, Tihana Ljubojević, pedagogica u Dječjem vrtiću „Hlojkica“ Delnice, Tomislav Mrle, voditelj
Stručne službe za obavljanje poslova tijela Grada, samouprave i uprave i Klaudija Kumpar, tajnica
gradonačelnika.
Izostanak je ispričala Katarina Mihelčić, Zvezdana Jerković umjesto koje sjednici prisustvuje
Tihana Ljubojević, Dario Medvedec umjesto kojeg sjednici prisustvuje Davorin Klobučar.
PLANSKI KOLEGIJ
ĐULIO JUSUFI
- Dovršetak godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća i predaja istih u Ured državne
revizije.
- Pripreme za sjednicu Gradskog vijeća.
- Poslovi vezani uz reviziju učinkovitosti.
- Redovne aktivnosti.
INDIRA RAČKI JOSKIĆ
- Rad s korisnicima.
- Tjedan će biti u obilježavanju Dana žena: uređenje izloga, prigodna literatura, radio emisija u
kojoj će sudjelovati članovi Povjerenstva za ravnopravnost spolova i predstavnica Policijske
postaje. Prigodno događanje održat će se u Caffe baru „Centar“ prigodno događanje gdje će se
upriličiti i radionica Udruge Dotepenac.
- Naručivanje knjiga, stručna obrada građe, rad na web stranici, službene informacije o javnoj
nabavi, Zakonu o pravu na pristup informacijama.
- Radijska emisija „Čitateljski kutak“.
- Plaćanje prema novom financijskom planu.
- Aktivnosti vezane uz natječaj „Moja prva knjiga“.
- Početak rada jezične radionice.
- Jadranskom osiguranju proslijediti zahtjev za sanaciju štete.
DAVORKA GRGURIĆ
- Računi za komunalnu naknadu za privatnike i firme, računi za zgradu gradske uprave.
- Izdavanje Rješenja za komunalnu naknadu.

-

Otvaranje ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta.
Izgradnja sanitarnog čvora u Radničkoj 6 u Lučicama.
Dogovor na temu elaborata procjene vrijednosti zemljišta.
Sastanak sa zainteresiranima za zakup prostora V1.
Izdavanje rješenja za komunalni doprinos, nezakonito izgrađene zgrade.
Izdavanje posebnih uvjeta i potvrda na glavne projekte.
Suradnja s Odsjekom za financije vezano uz reviziju učinkovitosti.

NIKOLA MUVRIN
- Čišćenje snijega oko kontejnera.
- Dogovor vezan za dimnjačarsku službu s kolegama iz Križevaca.
- Utvrditi cijene dimnjačarskih usluga.
- S obzirom da snjegobrani nisu zadržali snijeg na krovu Radničkog doma ozbiljno će se
intervenirati prema izvođačima.
MIRELA SRKOČ ŠENKINC
- Obrada turističkog prometa za veljaču.
- Priprema materijala za sjednicu Nadzornog odbora
- Dogovoreni su sastanci na temu ljetnih događanja.
- Ažuriranje kalendara događanja i objava kalendara na web stranici.
- Dogovori s HŽ u svezi organizacije vlaka iz Rijeke za 8. mart.
- U nastavku se povela rasprava oko uređenja parka i prijave na natječaje. Gradonačelnik
navodi da su išle dvije kandidature vezane uz park, da je bilo osnovano i Povjerenstvo koje je
utvrdilo što u parku treba napraviti. Moramo imati projektni zadatak, projekt uređenja parka
da bude drugačiji nego što je sada jer park je zaista sazrio da ga se uredi. Izvršitelji oporuke
pok. gospođe Majnarich podržavaju i željeli bi sufinancirati taj projekt. Gordana Piskač
pojasnila je da smo prema PGŽ prijavili uređenje centralnih staza za što treba cca milijun kuna
no projekt nije prošao.
TIHANA LJUBOJEVIĆ
- Izrađuju se likovni radovi za završne aktivnosti.
- Na nivou Gorskog kotara organiziramo stručni skup za odgojitelje u svim vrtićima Gorskog
kotara.
- Jaslice dobivaju novog štićenika.
DRAGAN ABRAMOVIĆ
- Priprema vozila za registraciju.
- Predaja izvještaja o intervencijama Vatrogasnoj zajednici PGŽ.
- Izrada natječaja za popunu radnog mjesta vatrogasca.
DAVORIN KLOBUČAR
- Kroz vikend ovdje su boravili izviđači Grada Rijeke koji su koristili dvoranu, bazen, kuglanu i
klizalište.
- Održana je 7. utrka sanjkaškog kupa Gorskog kotara u Lokvama.
- Pripreme za sjednicu Gradskog vijeća na koju ide poslovanje GSC-a.
GORDANA PISKAČ
- Konačni pregled dokumentacije javne nabave za Supilovu ulicu.
- Izrada revizije učinkovitosti.
- Izrada dokumentacije za prijave na natječaje PGŽ koja je raspisala 4 natječaja te na natječaje
Ministarstva gospodarstva i Ministarstva graditeljstva. Predloženo je sve što se moglo prijaviti
vodeći brigu o osiguranim proračunskim sredstvima.
- Upit od Agencije za investicije za ažuriranje podataka za poduzetničke zone.

TOMISLAV MRLE
- Dovršetak papirologije za popunjavanje radnog mjesta. U petak su kandidati pisali test,
odazvalo se 7 od 9 kandidata, svi su zadovoljili te su pristupili intervjuu. Potrebno je srediti
papirologiju, izraditi zapisnike i slično kako bi nadležno tijelo moglo donijeti rješenje.
- Napraviti poziv za stručno osposobljavanje.
- Sastanak u CIP-u.
- Pripreme i dogovor oko tijeka sjednice Gradskog vijeća.
- U svezi ostavine Polić uputit će se upit Ministarstvu pravosuđa.
INDIRA RAČKI JOSKIĆ
- Aktivnosti vezane uz uređenje prostora Doma HV u Knjižnicu, kontakti s gospođom Olujić,
zamjenicom gradonačelnika, pročelnicom… Gradonačelnik je zatražio da se sakupi sva
potrebna papirologija koja će se predati pročelnici koja će dalje koordinirati posao.
Dovršeno u 8,50 sati.
Tajnica gradonačelnika
Klaudija Kumpar

Gradonačelnik
Ivica Knežević, dip. iur.

