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Z A P I S N I K 

sa 152. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija 

održane 18. ožujka 2019. u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati 

 

 

Nazočni: Ivica Knežević, Katarina Mihelčić, zamjenica gradonačelnika, Gordana Piskač, 

pročelnica JUO, Đulio Jusufi, voditelj Odsjeka za financije i proračun, Ivana Pleše, Narodna knjižnica 

i čitaonica Delnice, Davorka Grgurić, voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, imovinu, prostorno 

uređenje i promet, Petar Hrg, direktor Turističkog ureda TZ Grada Delnica, Karmela Rački, v.d. 

ravnateljica Dječjeg vrtića „Hlojkica“ Delnice, Dražen Rački, zapovjednik JVP Delnice, Jelena Muhvić, 

GSC Delnice, Nikolina Ćuić Muhvić, voditeljica Ureda gradonačelnika, Klaudija Kumpar, tajnica 

gradonačelnika. 

Odsutni: Alen Udovič umjesto kojeg sjednici prisustvuje Jelena Muhvić, Iva Žagar, Indira Rački 

Joskić umjesto koje sjednici prisustvuje Ivana Pleše. 

 

PLANSKI KOLEGIJ 

 

NIKOLINA ĆUIĆ MUHVIĆ 

- Poslat će se obavijest o izboru za zamjenika zapovjednika JVP kandidatima prijavljenim na 

natječaj. 

- Poslovi vezani uz gruntovnicu, brisanje zabilježbi u svrhu spajanja parcela groblja u Delnicama. 

- Povodom 4 zahtjeva za prodaju zemljišta ići će se u prodaju. 

- Izrada aneksa ugovoru vezano uz izmjenu površine prodanih čestica za Eko energo. 

- Eko energo sistem u nedjelju je posao email u obliku zahtjeva koji trebao ići na ovu sjednicu 

Gradskog vijeća. S obzirom da su materijali za Gradsko vijeće otišli vidjet ćemo s 

predsjednikom na koji način želi da postupimo. 

- Pregled pristiglih predmeta za ročišta. 

- Obrada materijali za sjednicu Gradskog vijeća i priprema za tisak. 

- Održat će se sjednica Socijalnog vijeća i temeljem odluka izradit će se zapisnik i rješenja. 

- Rad na izvješću za fiskalnu dogovornost. 

- Izvješće o financiranju projekata i programa organizacije civilnog društva za Ured za udruge 

Vlade RH. 

- Izvješće o financiranju javnih potreba u kulturi za 2018. godinu. 

 

GORDANA PISKAČ 

- Od Fonda je pristigao 15. aneks osnovnom ugovoru vezano za produžetak roka za sanaciju 

odlagališta Sović Laz. Rok je produžen do 2020. godine. 

- Pristigao je ugovor od Komunalca, koji je nositelj investicije vezano za Švicarce, a o 

sufinanciranju  radova na izgradnji vodovoda i EKI kanalizacije do Sović Laza. Učešće Grada 

je  84.000 kuna. 

- Komunalac je dužan do kraja ožujka podnijeti izvješće o svom radu vezano za otpad do 2018. 

godine. S obzirom da su materijali za Gradsko vijeće poslani zatražit ćemo od predsjednika 

Gradskog vijeća dopunu dnevnog reda. 

- Izrađen je prijedlog Odluke o komunalnom redu. Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu 

dužni smo donijeti tu odluku koja će se pripremiti za sjednicu Gradskog vijeća. 

- Kreće proces javne rasprave za UPU koji traje 30 dana. 



- Danas bi trebala biti objava javne nabave za Knjižnicu. 

 

JELENA MUHVIĆ 

- U Domu sportova redovno će se održavati bazen i postrojenja, čistit će se okoliš objekata. 

- Nakon održanih prvenstvenih kuglačkih utakmica Kuglana će se očistiti i pripremiti za treninge. 

- Liniranje nogometnog stadiona i priprema za utakmicu. 

- Čišćenje oko objekata od smeća nastalog kroz vikend. 

 

DRAŽEN RAČKI 

- Intervencija na gašenju požara dimnjaka u Supilovoj ulici. 

- Nastava na temu aparata za zaštitu organa za disanje – podjela i karakteristike, te vježbe s 

aparatima. 

- Reparacija auto prikolice. 

- Radovi na održavanju, sitni popravci. 

- Dovršit će se plastificirani popisi stvari u kamionima. 

- Plan nabave poslat će se u elektronički oglasnik Narodnih novina. 

- Potrebno je otići u Zapovjedništvo u Rijeku. 

 

KARMELA RAČKI 

- U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo održan je sastanak, idu novi zakoni što se tiče 

ispričnica, potvrda kod upisa djece u Vrtić. 

- Teku pripreme oko priredbe u petak, potrebno je još dogovoriti vođenje programa, ozvučenje i 

rasvjetu. 

- Za utorak je planirana Sjednica upravnog vijeća, pristigle su dvije koverte za ravnatelja. U 

utorak će se koverte otvarati a za četvrtak je planirana sjednica Upravnog vijeća gdje će se 

odabrati ravnatelj. 

 

PETAR HRG 

- Priprema materijala i slanje poziva za Turističku skupštinu. 

- Tekuće pripreme za proljetni sajam, kontakt s izlagačima. 

- Sastanak u Novom listu je odgođen za ovaj tjedan. Tema je oglašavanje u 2019. godini. 

- Potrebno je razmotriti što se može prijaviti na portal Kulturna mreža PGŽ. 

- Održat će se sastanak s ugostiteljima na temu proslave Dana grada i organizacije koncerta Četiri 

tenora. 

 

DAVORKA GRGURIĆ 

- Djelatnici Odsjeka su bili na savjetovanjima za javnu nabavu i poljoprivredni program. Prema 

novim saznanjima ide korekcija Poljoprivrednog programa. 

- Javna nabava za Knjižnicu i priprema javne nabave za opskrbu električnom energijom. 

- Rješenja za komunalni doprinos, komunalnu naknadu, naknade za nezakonito izgrađene zgrade, 

potvrde na glavne projekte. 

- Ugovori za drva i kontrola na javnim površinama. 

- Prometno redarstvo. 

- Pregled i korekcija Odluke o komunalnom redu. 

- Upitnik za fiskalnu odgovornost. 

- Zimska služba. 

- Konzervatorskom odjelu Rijeka ponovo će se uputiti upit za elektrifikaciju kuće „Rački“. 

- Kontinuirane aktivnosti vezane uz komunalnu naknadu za MORH i Ministarstvo državne 

imovine. Trenutno vodimo 5 upravnih sporova, 4 su žalbe na rješavanju, a dvije će se proslijediti 

na rješavanje. 

- U objekt na Praprotu provalili su migranti, napravljena je šteta, potrebno je vidjeti što se može 

napraviti preko osiguranja. Gradonačelnik je zatražio da komunalni redar izradi zapisnik i sve 

fotografira.  

 

 



IVANA PLEŠE 

- Jedna djelatnica koristi stari godišnji odmor. 

- Rad s korisnicima. 

- Pričaonica priča, Kreativna radionica, Čitateljski kutak na temu Svjetskog dana poezije. 

- Reklasifikacija američke književnosti. 

- Popunjavanje godišnje statistike o radu Knjižnice. 

- Rad, priprema i dogovori sa školama za izvođenje programa u Tjednu dobre dječje knjige. 

- Nabava i obrada novih knjiga. 

 

ĐULIO JUSUFI 

- Nastavit će se aktivnosti vezane uz upitnik o fiskalnoj odgovornosti. 

- Knjigovodstveno-računovodstveno sređivanje Vrtića i Knjižnice te komunikacija s 

Infoprojektom. 

- Obračuni, prijave za kapitalne projekte prema PGŽ za klupice. 

- Redovne aktivnosti unutar Odsjeka. 

- Ispravci po SNU obrascu. 

 

 

Dovršeno u 8,17 sati. 

 

 

Tajnica gradonačelnika       Gradonačelnik 

Klaudija Kumpar       Ivica Knežević, dipl. iur. 

 

 

 

 


