
REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

GRAD DELNICE 

GRADONAČELNIKOV STRUČNI KOLEGIJ 
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Delnice, 6. svibnja 2019. 

 

Z A P I S N I K 

sa 166. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija 

održane 6. svibnja 2019. godine u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati 

 

Nazočni:  Ivica Knežević, Gordana Piskač, pročelnica JUO, Đulio Jusufi, voditelj Odsjeka za 

financije i proračun, Olgica Glad Klepac, Narodna knjižnica i čitaonica Delnice, Iva Žagar, direktorica 

KTD „Risnjak – Delnice“ d.o.o. Delnice, Davorka Grgurić, voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, 

imovinu, prostorno uređenje i promet, Petar Hrg, direktor Turističkog ureda TZ Grada Delnica, Karmela 

Rački, ravnateljica Dječjeg vrtića „Hlojkica“ Delnice, Goran Štimac, GSC Delnice, Dražen Rački, 

zapovjednik JVP Delnice, Nikolina Ćuić Muhvić, voditeljica Ureda gradonačelnika, Klaudija Kumpar, 

tajnica gradonačelnika. 

Odsutni: Katarina Mihelčić, Indira Rački Joskić umjesto koje sjednici prisustvuje Olgica Glad 

Klepac, Alen Udovič umjesto kojeg sjednici prisustvuje Goran Štimac. 

 

PLANSKI KOLEGIJ 

ĐULIO JUSUFI 

- Završili smo upitnik vezan za brdsko planinska područja. 

- Dopune vezane uz pomoć HZZZ. 

- Kontinuirano se radi na Godišnjem izvršenju proračuna za 2018. godinu. 

- Stanovi sa stanarskim pravom. 

- Jednostavna nabava za službeni automobil. 

- Troškovnik za WiFi EU. 

- Obilazak terena i dostava podataka HT. 

- Izrada dokumentacije vezane uz pogrebnu kočiju. 

- Program poticanja poduzetništva proslijeđen je nadležnom odboru, očekujemo očitovanje 

nakon čega materijal ide na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću pa na Gradsko vijeće. 

- Izrada plaća za Program „Zaželi“ za travanj te izrada JOPPD obrasca za travanj. 

- Obračun stručno osposobljavanje. 

- Prijava štete na Praprotu. 

- Obračuni za mjesne odbore. 

- Ugovori za Dan grada u smislu glazbenih nastupa. 

 

OLGICA GLAD KLEPAC 

- Rad s korisnicima za pultom 

- „Vrisak“ – riječki sajam knjige tema je Čitateljskog kutka. 

- Održat će se Pričaonica priča i kreativna radionica. 

- Danas će djelatnice ponuditi knjižni fond u Osnovnoj školi. 

- Nabava i obrada novih knjiga. 

- Dogovori oko datuma održavanja nekoliko „Dodira riječi“. 

- Dobivamo oko 400 knjiga iz otkupa Ministarstva kulture. 

- Kontaktiranje dužnika knjiga. 

- Ažuriranje web i facebook stranice. 

- Održat će se sastanak ravnateljice i predsjednice Knjižničarskog društva Hrvatske s 

gradonačelnikom. 

- Reklasifikacija američke književnosti, usput se radi otpis. 

- Sređivanje popisa imovine i vrijednosti u novom programu u računovodstvu. 



DAVORKA GRGURIĆ 

- Dolaze zahtjevi za dostavu spisa vezano za ovrhe na komunalnu naknadu za MORH. Spisi će 

se pripremiti i poslati na drugostupanjsko tijelo. 

- Priprema Odluke o komunalnom redu i izvješća po programima za Gradsko vijeće. 

- Dovršetak jednostavne nabave za službeni automobil. 

- Kada dobijemo prijedlog Izvješća o stanju u prostoru pripremit ćemo ga za Gradsko vijeće. 

- Kada dobijemo projekt retencije s troškovnikom pripremit ćemo jednostavnu nabavu za radove. 

- Ugovor za e-punionicu s HT. 

- Priprema Programa zaštite divljači za Gradsko vijeće. 

- Najam javnih površina za referendum i ugovori za terase. 

- Kontrola dnevnika i računa KTD „Risnjak – Delnice“ d.o.o. 

- Rješenja za nezakonito izgrađene zgrade i komunalne doprinose. 

- Rješavanje obveznih prekršajnih naloga i prometno redarstvo. 

- Sređivanje papirologije i priprema za rušenje stabala u Dolima i u Ulici S. S. Kranjčevića. 

- Kontrola stanja nerazvrstanih cesta. 

- Računi za komunalnu naknadu za poduzeća za svibanj. 

- Računi za najam poslovnog prostora i zakup javnih površina. 

- Popis azbesta. 

- Gradonačelnik je zatražio da se pronađe tehnički način da se snime osobe koje odlažu otpad na 

prostoru iza Konzuma gdje je nastao ogroman deponij. 

 

IVA ŽAGAR 

- Izrada faktura. 

- Priprema materijala za Skupštinu. 

- Odrađivat će se administrativni poslovi. 

- Održavat će se čistoća javnih površina i prazniti kante za smeće. 

- Pranje i postavljanje zavjesa u Radničkom domu i održavanje čistoće objekata. 

- Priprema dvorane Radničkog doma za godišnjicu KUD-a. 

- Košnja površina ukoliko to vrijeme dozvoli. 

 

PETAR HRG 

- Naručiti ploču dobrodošlice i naljepnicu za ploču „Grad Delnice prijatelj djece“ na Žingrletu. 

- Organizacija umjetničke kolonije u svibnju u Parku kralja Tomislava s gospodinom Delačem. 

- Priprema i usuglašavanje detalja za nastup Četiri tenora, Maje Šuput i 2. šumski gurman fest. 

- Priprema plana boravka kineskih turističkih vodiča koji dolaze na studijsko putovanje. 

 

KARMELA RAČKI 

- 29. travnja Zavod za javno zdravstvo obavio je redovitu kontrolu. Dobiveno je izvješće prema 

kojem je sve u normativima mikrobiološke čistoće. Također, iz analize boravka, energetska 

vrijednost je unutar preporuka za prehranu djece predškolske dobi. 

- Obavljen je razgovor s vlasnicama „Snješko Smješko“ koji čekaju odobrenje kredita i dozvole 

za rad. Ako sve bude u redu moći će smjestiti 15 djece vrtićkog uzrasta, maksimalno 2-3 više, i 

7 jasličaraca. 

- Redovita sjednica Odgojiteljskog vijeća. 

- Uvježbavanje programa za završnu priredbu. 

- Individualni razgovori s roditeljima. 

 

DRAŽEN RAČKI 

- Nije bilo intervencija. 

- Nastava i vježbe na temu: Pumpe, podjela i tehnička karakteristika te vježbe s vozilom za 

gašenje požara. 

- Reparacija prikolice u završnoj je fazi. 

- Ugradnja svjetala za rikverc na kamionima. 

- Radovi na održavanju. 

- Izrada očitovanja prema zamjenici gradonačelnika vezano za civilnu zaštitu. 



- Izrada satnica za plaću. 

- Sutra s radom započinje novi djelatnik. 

 

GORAN ŠTIMAC 

- U subotu je je sve pripremljeno za svečanu prijateljsku utakmicu povodom 60 godina 

postojanja KK „Goranin“. 

- Priprema za nogometnu utakmicu. 

- Održavanje nogometnog stadiona. 

- Održavanje čistoće objekata i košnja. 

- Čišćenje joga za boćanje. 

- Objekti su spremni za ljetnu sezonu. 

 

GORDANA PISKAČ 

- Odsjek za kom poslove održao je sastanak na temu Odluke o komunalnom redu. 

- Ispitat će se tlak u Lovačkoj ulici. 

- Poništena je javna nabava za Knjižnicu i pripremljena nova. 

- Očekujemo konačni prijedlog UPU za kamp u Crnom Lugu, potrebno je izraditi prijedlog 

odluke za Gradsko vijeće. 

- Danas je rok za dostavu ponuda za vodovod Kočičin, sukladno tome otvorit će se ponude, 

izvršiti odabir i izraditi prijedlog ugovora. 

 

NIKOLINA ĆUIĆ MUHVIĆ 

- Dogovorit će se datum održavanja sjednice Gradskog vijeća. 

- Rad na prijedlogu o nasljeđivanju. 

- Izrada brisovnog očitovanja, izrada ugovora i kontaktiranje stranaka vezano za otkup zemljišta. 

- Prisustvovanje utvrđivanju međe u Crnom Lugu vezano uz zahtjev za otkup. 

- Ugovori o financiranju projekata iz područja izdavaštva. 

- S predsjednikom Komisije za javna priznanja dogovorit će se sjednica. 

- Izrada Odluke za javne potrebe i priprema za Gradsko vijeće. 

- Vezano za izbore za MO održan je prvi sastanak Povjerenstva, pregledani su obrasci i odluke, 

sutra će se održati sastanak s predstavnicima stranaka zastupljenim u Gradskom vijeću. 

Obavijesti su dostavljene medijima i nalaze se na web stranici. Slijedi imenovanje proširenog 

sastava i imenovanje biračkih odbora. 

- Završio je natječaj za javne radove te će se otvoriti zamolbe, pripremiti ugovori i prijaviti osobe. 

- Gradonačelnik je zatražio da voditeljica Ureda gradonačelnika zatraži od načelnika policijske 

postaje Delnice da za sjednicu Gradskog vijeća pripremi Izvješće o stanju sigurnosti na području 

Grada. 

 

 

 

Dovršeno u 8,30 sati. 

 

 

Tajnica gradonačelnika      Gradonačelnik 

Klaudija Kumpar       Ivica Knežević, dipl. iur. 

 

 

 

 


