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Z A P I S N I K
sa 181. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija

održane 25. siječnja 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati

PRISUTNI:  Ivica  Knežević,  gradonačelnik,  Katarina  Mihelčić,  zamjenica  gradonačelnika,
Gordana  Piskač,  pročelnica  JUO,  Indira  Rački  Joskić,  ravnateljica  Narodne  knjižnice  i  čitaonice
Delnice, Đulio Jusufi, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Hrvoje Zatezalo, djelatnik „Risnjak –
Delnice“ d.o.o., Dragan Abramović, zapovjednik JVP Delnice, Petar Hrg, direktor Turističkog ureda
TZ  Grada  Delnica,  Tihana  Ljubojević,  pedagoginja  u  Dječjem vrtiću   „Hlojkica“  Delnice,  Alen
Udović,  direktor  GSC  Delnice,  Davorin  Klobučar,  djelatnik  GSC  Delnice,  Nikolina  Muhvić,
službenica Stručne službe za obavljanje poslova tijela Grada, samouprave i uprave i Klaudija Kumpar,
tajnica gradonačelnika.

Izostanak su  ispričali:  Nikola  Muvrin  umjesto  kojeg  sjednici  prisustvuje  Hrvoje  Zatezalo,
Zvezdana Jerković umjesto koje sjednici prisustvuje Tihana Ljubojević, Davorka Grgurić i Tomislav
Mrle umjesto kojeg sjednici prisustvuje Nikolina Muhvić.

PLANSKI KOLEGIJ

ĐULIO JUSUFI
- Popis imovine i obveza. Predradnje koje su potrebne prema uputama Ministarstva financija su

napravljene, poslani su IOS-i za potraživanja i obveze. Novitet u popisu imovine je taj da se
sada i sitni inventar vodi kao popis nefinancijske imovine.

- Prisustvovanje seminaru na temu godišnjih financijskih izvještaja koje je u izradu, napravljene
su predradnje: usporedbe, završna knjiženja, „Erste stanovi“, nezakonito izgrađene zgrade i sl.

- Objavljen je plan nabave.
- Provjerene su sve nedoumice u svezi načina financiranja Zajednice sportova.

INDIRA RAČKI JOSKIĆ
- Financijsko izvješće i Izvješće o radu Narodne knjižnice i čitaonice Delnice.
- Dvije radijske emisije.
- Knjižnica je dobila građu od Ministarstva iz otkupa i od različitih izdavačkih kuća koju treba

stručno obraditi. Problem je smjestiti građu zbog nedostatka prostora.
- Aktivnosti za Valentinovo, druženje s maturantima, uređenje izloga.

HRVOJE ZATEZALO
- Dio djelatnika koristi stari godišnji odmor.
- U planu je orezivanje lipa u Crnom Lugu što će trajati 2-3 dana.
- Istovar peleta za grijanje zgrade gradske uprave.
- Pražnjenje kanti, redovito održavanje zgrada.
- Popravak klupe na Damskom mostu.
- Izrada polica za arhivu.



- Plac i čišćenje nakon placa.
- Muzejska građa bit će prevezena iz „Đačkog doma“ u Kuću „Rački“.
- Usluga prijevoza za GSC.
- Bude  li  zatopljenja  posvetit  ćemo  se  detaljnijem  čišćenju  ulica,  trgova,  parkova,  dječjih

igrališta.

PETAR HRG
- Održana je 1. snježna MTB utrka na kojoj je prisustvovalo 130 natjecatelja. Svi natjecatelji

završili su utrku bez ozljeda, reakcije su pozitivne i zasigurno će se utrka naći na programu i
iduće godine.

- Organizacija koncerta za Valentinovo.
- Dogovaramo koordinaciju svih koji su bili uključeni u organizaciju adventa.
- 28. siječnja u Radničkom domu gostuje HNK Varaždin s predstavom „Malo bogatstvo“.
- 30. siječnja u Radničkom domu održat će se maškarana zabava koja se organizira u suradnji s

Mesopusnim društvom „Pauše“ i Udrugom „ReVolt“.
- Očekuje se očitovanje na prijedlog rješenja smeđe signalizacija koja će biti  postavljena na

ulazima u grad.

TIHANA LJUBOJEVIĆ
- Aktivnosti s djecom su u znaku maškara.
- Održat će se sjednica Odgojiteljskog vijeća, planira se i sjednica Upravnog vijeća.
- Redovno stručno usavršavanje.
- Izrada Etičkog kodeksa Dječjeg vrtića.
- Izrada Izvještaja o javnim potrebama.

DRAGAN ABRAMOVĆ
- Intervencija otvaranja stana u Supilovoj 291.
- Prisustvovanje sastanku u Brod Moravicama na temu Plana i procjene.
- Potrebno je napraviti servis vozila i pumpe za hidrauliku.
- U pripremi je sastanak Upravnog vijeća.

ALEN UDOVIĆ
- Organizacija hokejaške utakmice u srijedu u 18 sati na klizalištu između ekipa  EC KAC iz

Klagenfurta i KHL Medveščak. 
- Maškare i Valentinovo na Klizalištu.

DAVORIN KLOBUČAR
- Danas  će  se  održati  tiskovna  konferencija  kako  bi  se  javnost  upoznala  s  hokejaškim

spektaklom,  najava  manifestacije  ide  i  na  RI  kanalu.  Manifestacija  će  biti  popraćena  u
hrvatskim i slovenskim medijima. Tribine za utakmicu su neophodne te moli gradonačelnika
za pomoć u tome. Gradonačelnik je naveo da ne može obećati ništa ali da će učiniti sve što
može, da će razgovarati s gradonačelnikom Zagreba kako bi se tribine nabavile.

GORDANA PISKAČ
- Prometno redarstvo, ovjera dnevnika rada KTD „Risnjak – Delnice“ d.o.o..
- Svi djelatnici Komunalnog odjela angažirani su na poslovima Popisa imovine.
- Voditeljica Odsjeka dala je očitovanje na projekt stadiona.
- Izrada Ugovora s Autotransom vezano za subvenciju troškova.
- Zakup površine za reklamu za Tele2.
- Izvješće o utrošku sredstava dobivenih od Centra za brdsko planinsku poljoprivredu.
- Za Radničku 6 u Lučicama provedeno je etažiranje u Gruntovnici.
- Ugovori za čistačicu i domara za zgradu gradske uprave sa KTD „Risnjak – Delnice“ d.o.o.
- Pripremne aktivnosti za PUR, sutra se održava prvi radni sastanak.
- Priprema ugovora za zakup poljoprivrednog zemljišta sa tvrtkom „Paladin“.



- UPU Kendar:  u  postupku  je  provedba  upisa  Grada  Delnica  kao  vlasnika  zone.  UDU  je
podnesen zahtjev za izdavanje rješenja za čistu sječu.

- Prekapčanje javne rasvjete na način da se svaka druga lampa, radi uštede, isključi.
- Pripremit će se obrazloženje za HABOR za produžetak ugovora o načinu trošenja sredstava.
- Dogovor za postavu kubusa.
- Dovršena je projektna dokumentacija za Park, slijedi dogovor s investitorima u kojem bi se

dijelu krenulo sa sanacijom ove godine.
- Što se tiče zahtjeva Komunalca za povećanje cijene vode i smeća održana su dva sastanka

Savjeta  za  zaštitu  potrošača  koji  su  zatražili  dodatna  pojašnjenja  za  prijedlog  povećanja.
Postoji  dilema o načinu formiranja cijene otpada koja nije ujednačena za sve korisnike,  a
prijedlog povećanja cijene vode nije potkrijepljen svom potrebnom dokumentacijom.

- Gradonačelnik je zatražio da se Palfingeru uputi požurnica vezana uz njihovo očitovanje za
proširenje poslovne zone jer uskoro slijedi raspisivanje natječaja.

- Na upit  gradonačelnika kakva je dinamika iskapčanja svake druge lampe javne rasvjete  u
Delnicama odgovorila je da se krenulo sa zračnim linijama, a tamo gdje su potrebni radovi u
TS dogovara se prisustvovanje djelatnika HEP-a.

- Dovršiti sistematizaciju radnih mjesta u JUO.

NIKOLINA MUHVIĆ
- Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama.
- Aktivnosti oko rješavanja pitanja portira u zgradi Grada. Natječaj je u tijeku do 29. siječnja.
- Izrada materijala vezanih za ustroj JUO.
- Početak aktivnosti oko planiranja poslova Gradskog vijeća u 2016. godini.
- Plan rada JUO za 2016. godinu.
- Aktivnosti oko stručnog osposobljavanja.
- Priprema sjednice Socijalnog vijeća.
- Dobivena je suglasnost Državnog ureda za zaštitu i spašavanje za procjenu ugroženosti.
- Izrada odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju zemljišta.
- Redovita mjesečna izvješća za volontere.
- Upis u zemljišne knjige i katastar nerazvrstanih cesta.
- Prikupljanje dokumentacije za DUUDI u svezi darovanja igrališta.
- Gradonačelnik pita u kojoj smo fazi imovinsko pravnih odnosa za Dom HV s obzirom na to da

je  raspisan  natječaj  Lider  mjera  7.4.  Katarina  Mihelčić  navodi  da  darovnicu  zemljišta  i
imovine potpisuje premijer koji  je izabran tek prošlog tjedna, prije njegovog potpisa treba
uslijediti procjena DUUDI.

Dovršeno u  8,33 sati.

Tajnica gradonačelnika Gradonačelnik
Klaudija Kumpar Ivica Knežević, dipl. iur.


