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Z A P I S N I K 

s 208. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija 

održane 21. listopada 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, Indira Rački Joskić, ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice 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, Dražen Rački, zapovjednik JVP Delnice, Goran Štimac, GSC Delnice, Nikolina Ćuić Muhvić, 

voditeljica  Ureda gradonačelnika, Klaudija Kumpar, tajnica gradonačelnika. 

Odsutni: Katarina Mihelčić, Iva Žagar, Alen Udovič umjesto kojeg sjednici prisustvuje Goran 

Štimac.  

 

PLANSKI KOLEGIJ 

 

NIKOLINA ĆUIĆ MUHVIĆ 

- Danas je sjednica Komisije za stipendije za nadarene, sutra Komisije za socijalne stipendije. U 

srijedu sjednica Socijalnog vijeća te će se sukladno odlukama izraditi zapisnik i rješenja. 

- Prikupljaju se brojevi računa korisnika za ogrjev. 

- Odrađena je vježba Civilne zaštite, revidiranje ukupnog članstva postrojbe opće namjene. 

- Natječaj za javne radove je otvoren do danas, pripremit će se ugovori, izvršiti prijava za dva 

mjesta. 

- Pristigao je zahtjev za otkup zemljišta, dogovorit će se sastanak sa strankom radi dogovora jer 

se radi o kupnji parcele za izgradnju kuće. 

- Sjednica Gradskog vijeća bit će između 11. i 15. studenoga. 

 

GORDANA PISKAČ 

- Radovi na Knjižnici se nastavljaju. Pojavljuju se problemi jer se radi o rekonstrukciji pa slijedi 

komunikacija između projektanta, izvođača, nadzora. 

- Za formiranje parcele i prodaju stanova u Radničkoj 4 u Lučicama trebalo je biti ročište danas 

no odvjetnica protu stranke je javila da nešto nije u skladu sa dogovorom te ćemo vidjeti u 

čemu je opet problem. 

- Još nismo dobili odgovor Hrvatskih voda vezano uz eventualne troškove ovrhe vodne 

naknade. 

- Popis izložaka u „Rezučkoj hiši“ je napravljen, unosi se u tablicu te se šalje u Ministarstvo 

kulture, Konzervatorski odjel Rijeka da proglase zaštitu. Tako pripremljeni materijal 

proslijedit će se Gradskom vijeću. 

- Započet će izrada proračuna za 2020. godinu 

- Suradnja na izradi prijave za natječaj za dodjelu sredstava za sanaciju odlagališta Sović Laz. 

- Vezano za „Švicarce“, asfaltiranje u Kupskoj dolini trebalo bi krenuti, tu su i zahtjevi ljudi 

radi prilaza, puteva, a kako mi sudjelujemo u asfaltu, moramo s Komunalcem sklopiti 

Sporazum, definirati iznose da se može sve završiti. 

 

 

 



GORAN ŠTIMAC 

- Započet će se s čišćenjem i pospremanjem i pripremanjem multifunkcionalne dvorane za 

sajam cvijeća. 

- Nastavak izrade ograde na portalu od Kuglane. 

- Priprema stadiona za utakmicu veterana. 

- Čekamo ponude za izmjene mreže na golovima na stadionu, očekujemo povratak pumpe za 

cirkulaciju bazenske vode i montažu. 

- Poslovi redovnog održavanja. 

- Ormarić za struju će se morati preseliti, izmijestiti na drugu lokaciju. 

 

DRAŽEN RAČKI 

- Intervencija nije bilo. 

- Nastava i vježbe na temu razvoja širenja požara, čimbenici, podjela vatrogasnih armatura za 

vodu, dobivanje različitih mlazova s mlaznicama. 

- Popravak ručne kočnice na kombiju. 

- Dorada stalka za zastave. 

- Posprema kosilice za zimu. 

- Pregled motornih pila. 

- Kupnja dvije pumpe i dva isušivača. 

 

KARMELA RAČKI 

- Ovaj tjedan će se obilježiti Dan zahvalnosti plodova zemlje.  

- Odradili smo vježbu Civilne zaštite. 

- Rebalans s računovodstvom. 

- Dvije sobe su rekonstruirane. 

 

PETAR HRG 

- Prikupljanje sadržaja, fotografija, multimedije i tekstova za portal croatia.hr. 

- Sastanak s Hrvatskim željeznicama i Matijom Kezeleom vezano za aktivnosti tijekom DAB. 

- Plan rada i financijski plan se završavaju i pripremaju za Turističko vijeće i Nadzorni odbor. 

- Finaliziramo program DAB. 

- Pozicija za postavu fotopointa na Pritiskama. 

 

DAVORKA GRGURIĆ 

- Knjižnica i radovi, tjedni sastanci i dogovori. 

- Završno izvješće za Lovačku ulicu. 

- Rješenja za komunalnu naknadu u ponovnom postupku za Vojarnu su napravljena. 

- Na Upravni sud poslat će se tužbe za ovrhu Vojarne. 

- Daljnji dogovori za održavanje nerazvrstanih cesta i nastavak radova. 

- Priprava spisa za ročišta na Upravnom sudu, dogovor s odvjetnikom. 

- Rad na Registru komunalne infrastrukture će se intenzivirati i poslati prema ministarstvu. 

- Priprema Izvješća o upravljanju imovinom za Gradsko vijeće. 

- S Infoprojektom dogovor oko dopune izmjene Registra nekretnina. 

- Rješenja za zakup javnih površina. 

- Priprema odluka za otkup stanova u Lučicama za sjednicu Gradskog vijeća. 

- Ugovor za stan u Lujzinskoj 43 u Delnicama. 

- Rješenja za komunalni doprinos. 

- S izvođačem pregled punionice za e-bicikle i dogovor vezano za stavljanje u funkciju. 

- Organizirana akcija cijepljenja pasa. 

- Deratizacija u Delnicama, Crnom Lugu i Brodu na Kupi. 

- Prometno redarstvo. 

- Sječa stabala uz cestu Zagolik i Suhor. 

- Komunalna naknada, ovrhe prema firmama i privatnim osobama, nova rješenja za komunalnu 

naknadu vezano uz nove podatke. 

 



INDIRA RAČKI JOSKIĆ 

- Obzirom na štrajk prosvjetara ovaj tjedan odradit će se aktivnosti koje su bile planirane za 

prethodni tjedan. 

- U tijeku je Mjesec hrvatske knjige, vraćanje knjiga bez zakasnine, besplatno učlanjenje za 

nezaposlene, umirovljenike i prvašiće, akcija knjiga na dar. 

- Održat ćemo program sa SŠ, Knjigoljubac, Nacionalni kviz za poticanje čitanja. 

- Knjižničarski poslovi, izdavanje građe, telefoniranje s dužnicima. 

- Pričaonica priča, Kreativna radionica, radijska emisija. 

- Financijski plan za 2020. godinu. 

- Izvješće o realizaciji radijskih emisija za ovo tromjesečje. 

- Izvješće prema ministarstvu o utrošenim sredstvima za knjige. 

- Ažuriranje web i facebook stranice i kontakt s medijima. 

- Davor Grgurić je najavio koncert barokne glazbe. 

 

ĐULIO JUSUFI 

- Proračun 2020.-2022., radimo na prihodovnoj i rashodovnoj strani što se tiče JUO i drugih 

stavaka koje sami pratimo.  

- Upute za izradu proračuna su poslane proračunskim korisnicima. 

- Ovjere računa, odobrenja za plaćanje, aktivnosti vezano uz e-račune. 

- Početak rada na državnim godišnjim potporama – godišnje izvješće. 

- Porez na kuće za odmor. 

- Prijava sanacija odlagališta. 

- Završno izvješće za Lovačku ulicu. 

- Kontrola za e-punionice za bicikle. 

 

 

Dovršeno u 8,20 sati. 

 

 

Tajnica gradonačelnika       Gradonačelnik 

Klaudija Kumpar       Ivica Knežević, dipl. iur. 

 

 

 


