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Z A P I S N I K 

sa 137. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija 

održane 25. siječnja 2019. u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati 

 

 

Nazočni: Katarina Mihelčić, zamjenica gradonačelnika, Gordana Piskač, pročelnica JUO, 

Zrinka Ružić, službenica 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, Dražen Rački, zapovjednik JVP Delnice, Goran Štimac, GSC Delnice, 

Nikolina Ćuić Muhvić, voditeljica Ureda gradonačelnika, Klaudija Kumpar, tajnica gradonačelnika. 

Odsutni: Ivica Knežević, Iva Žagar, Petar Hrg, Karmela Rački, Đulio Jusufi umjesto kojeg 

sjednici prisustvuje Zrinka Ružić, Alen Udovič umjesto kojeg sjednici prisustvuje Goran Štimac. 

 

IZVJEŠTAJNI KOLEGIJ 

 

NIKOLINA ĆUIĆ MUHVIĆ 

- Sukladno odlukama Socijalnog vijeća izrađena su rješenja. 

- Obrada materijala s Gradskog vijeća i priprema za objavu te izrada zaključaka i dodatnih 

materijala KTD „Risnjak – Delnice“ d.o.o. 

- Za Centar za socijalnu skrb izrađeno je izvješće o isplati sredstava novčanih pomoći za 

zatraženog korisnika u protekle 3 godine. 

- Izrada izvješća na traženje UDU. 

- Sazvana je Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost vezano uz točke dnevnog reda 

sjednice Gradskog vijeća. 

- Rad na ovrhama odnosno pomoć Odsjeku za proračun i financije. 

- Na traženje zamjenice radi se na dokumentaciji za nove javne radove i stručno osposobljavanje 

u 2019. godini. 

- Kontakt s Hrvatskom poštanskom bankom radi zatvaranja predmeta iza pok. Biškića jer je na 

računu ostalo 0,99 kuna. 

- Proveden je ugovor o darovanju vezano za Sović Laz. 

- Napisan je zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća JVP i poslan svim članovima. Jučer je održana 

nova sjednica Upravnog vijeća. 

- UDU je poslan sastav Gradskog vijeća s obzirom na promjenu Unije Kvarnera. 

- Održan je sastanak u odvjetničkom uredu za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na česticama 

za zaobilaznicu Guče Selo, Grbajel, Kuželj. 

- Poslovi u gruntovnici vezano uz imovinsko pravne poslove. 

- Kuvertiranje uplatnica i rješenja komunalne naknade. 

 

GORDANA PISKAČ 

- Rad na evidenciji komunalne infrastrukture koji obuhvaća građevine i uređaji javne namjene, 

turističke i informativne ploče, špine, kane za smeće, parkirališta, javne površine… Vezano za 

to izradit će se prijedlog Odluke o proglašenju javnog dobra u vlasništvu Grada vezano za javno 

prometne površine. 

- Dobiven je Ugovor o darovanju od RH za Sović Laz koji će se provest u Gruntovnici. Preduvjet 

je to za građevnu dozvolu za pretovarnu stanicu i sanaciju odlagališta. Natječaj je zatvoren 

31.12. i čekamo otvaranje novog natječaja. 



- Došla je odluka Ministarstva zaštite okoliša za reciklažno dvorište. Na natječaju smo prošli, 

čekamo ugovor da bi krenuli s javnom nabavom. Rok dovršetka je listopad ove godine. 

- Zamjenica gradonačelnika upoznala je prisutne o radionici održanoj u Fužinama na temu 

gospodarskog razvoja Gorskog kotara: energetika, infrastruktura i resursi. 

 

GORAN ŠTIMAC 

- Završena je priprema dvorane za 3. vikend malonogometnog turnira. 

- Kreće se sa čišćenjem terase. 

- Učenici OŠ Čabar održali su nastavu tjelesnog odgoja u bazenu. 

- Kuglana je pripremljena za natjecanje kuglačkih klubova. 

- Redovno se održavaju staze i Kuglana je pripremljena za natjecanja. 

- Škola klizanja nastavlja s radom. 

 

DRAŽEN RAČKI 

- Intervencija na skidanju lima s dimnjaka. 

- Teorijska nastava na temu relejne dobave vode, podjela i karakteristike vatrogasne pumpe. 

- Čišćenje hidranata, radovi na kočnicama autoplatforme. 

- Papirologija oko zamjene računovodstva, izrada rješenja za godišnje odmore, dorada pravilnika. 

- Održana je sjednica Upravnog vijeća. 

- Prijepis novog kombija na DVD Delnice. 

 

DAVORKA GRGURIĆ 

- Rad na popisu imovine i na registru imovine. 

- Zimska služba i koordinacija rada. 

- Jednostavna nabava za proširenje javne rasvjete. 

- Rješenja i potvrde na glavne projekte, za komunalni doprinos i naknadu za nezakonito izgrađene 

zgrade. 

- Korištenje javnih površina 

 

INDIRA RAČKI JOSKIĆ 

- Rad s korisnicima 

- Radijska emisija, Pričaonica priča i Kreativna radionica. 

- Apliciranje na natječaj javnih potreba u kulturi za Dodir riječi. 

- Nabava zvučnih knjiga, lektire u stripu. 

- Uredit će se web stranica. 

- Rad na Izvješću o radu, Godišnjem planu i programu. 

- Reklasificiranje američke književnosti. 

 

ZRINKA RUŽIĆ 

- Aktivnosti uz Godišnje financijsko izvješće. 

- Popis imovine i obveza. 

- Završna knjiženja, kontrole bilance, stavki proračuna, usklađivanje kartica s korisnicima. 

- Tekući poslovi, plaćanje režija, jednokratne novčane pomoći, troškovi stanovanja. 

- Pripreme IOS obrazaca. 

- Dokazna dokumentacija za stručno osposobljavanje prema HZZZ. 

- Izvješće o potrošnji električne energije. 

- Usklađivanje dokumentacije uz projekt Reciklažno dvorište. 

- Dopuna dokumentacije za izvješće uz energetsku obnovu Kuglane. 

 

 

Dovršeno u 8,20 sati. 

 

Tajnica gradonačelnika       Zamjenica gradonačelnika 

Klaudija Kumpar       Katarina Mihelčić 

 


