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Z A P I S N I K 

s 248. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija 

održane 10. listopada 2016. godine 

u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati 

 

PRISUTNI: Ivica Knežević, gradonačelnik, Gordana Piskač, pročelnica JUO, Đulio Jusufi, 

voditelj  Odsjeka za proračun i financije, Indira Rački Joskić, ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice 

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

promet, Nikola Muvrin, direktor „Risnjak – Delnice“ d.o.o., Petar Hrg, direktor Turističkog ureda TZ 

Grada Delnica, Alen Udovič, direktor GSC Delnice, Davorin Klobučar, djelatnik GSC Delnice, Dražen 

Rački, djelatnik JVP Delnice, Martina Petranović, službenica Stručne službe za obavljanje poslova tijela 

Grada, samouprave i uprave, Zvezdana Jerković, ravnateljica Dječjeg vrtića „Hlojkica“ Delnice, Mirna 

Janeš, voditeljica Programa pomoć u kući starijim osobama i asistent u nastavi i Klaudija Kumpar, 

tajnica gradonačelnika. 

Izostanak su ispričali: Katarina Mihelčić, Tomislav Mrle umjesto kojeg sjednici prisustvuje 

Martina Petranović,  Dragan Abramović umjesto kojeg sjednici prisustvuje Dražen Rački. 

 

PLANSKI KOLEGIJ 

 

ĐULIO JUSUFI 

- Financijski tromjesečni izvještaji su dovršeni, predaju se nadležnim institucijama. 

- Započinju aktivnosti za izradi Plana Proračuna za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. 

godinu. 

- Prisustvovanje prezentaciji Info projekta na temu upravljanja nekretninama. 

- Još uvijek nije stigao novac iz Državnog proračuna za izbore. 

- Aktivnosti vezane uz provedbu projekata. 

- Izrada prve izmjene plana nabave. 

- Obračun naknade vijećnicima za 9 mjesec. 

- Izmjena Pravilnika o promjeni bagatelne vrijednosti. 

- Obračun naknade članovima MO Brod na Kupi. 

- JOPPD za rujan. 

- Trgovačkim društvima i mjesnim odborima dostavljen je upit za dostavu plana za sljedeću 

godinu. Zakonom su definirani rokovi za proračunske korisnike dok za trgovačka društva i 

mjesne odbore zakon nije definirao rok predaje zahtjeva. Nakon što se unesu predviđanja i kada 

se obrade zahtjevi dolaze na red trgovačka društva i mjesni odbori. 

 

INDIRA RAČKI JOSKIĆ 

- Pripreme za novi računalni program. 

- Uvođenje darova iz spremišta i sortiranje ostalih knjiga u fondu akcije „Knjiga na dar“ u kojoj 

korisnici daruju korisnike.  

- Aktivnosti vezane uz Mjesec knjige provodit će se u suradnji sa školama. Emisija „Znanje je 

moć“ biti će u tom znaku. Organizirani su posjeti knjižnici (do sada su prijavile posjet dvije 

velike grupe), 



- U Mjesecu knjige umirovljenici, nezaposleni i prvašići (moja prva iskaznica) moći će se 

besplatno učlaniti, opraštat će se zakasnina kroz cijeli mjesec, kolegice su osmislile 

Knjigoljupca za učenike OŠ, natjecanje u čitanju na glas, uključit ćemo se u nacionalni kviz pod 

motom „Čitam 100 na sat“. Zadnji dan Mjeseca knjige je u Zagrebu (Interliber). 

- Održat će se dvije likovne radionice - izrada straničnika na temu najdraži lik iz bajke i prava 

djece, poruke djece odraslima. 

- Radijske emisije također će biti u znaku Mjeseca knjige. 

- U „Dodiru riječi“ upriličit će se susret Matica hrvatske Ogranka Čabar i Delnice s gostovanjem 

Brune Šimleše. 

- Dogovori za održavanje radionica sa osnovnim školama, Društvom naša djeca i Dječjim vrtićem 

u Delničkoj adventskoj bajci. 

 

DAVORKA  GRGURIĆ 

- Radovi na parkiralištu kod škole i cesti oko Doma zdravlja do prošlog tjedna odvijali su se bez 

poteškoća, sada su usporeni radi kiše. 

- Priprema odluke za održavanje nerazvrstanih cesta za period od 4 godine. 

- Održavanje nerazvrstanih cesta – makadam i asfaltiranih. Izdat će se nalog za jesensko 

održavanje prije nego padne snijeg. 

- Održavanje javne rasvjete. 

- U toku je natječaj za rekonstrukciju Trga 138. brigade HV, Prolaza HŠ i dijela Ulice A. 

Starčevića. Sva dokumentacija objavljena je na web stranici. 

- Komunalna naknada, ovrhe. 

- Izdavanje računa za zgradu gradske uprave za režije. 

- Dovršen je zidić kod Hotela „Risnjak“,  još je potrebno izraditi opločenje i postaviti ivičnjake 

oko cvjetnjaka. 

- Rješenja za naknadu za nezakonito izgrađene zgrade, za komunalni doprinos. 

- Otvaranje ponuda za poslovni prostor u Brodu na Kupi. 

- Godišnji plan održavanja objekata. 

- Energetski certifikat za Dječji vrtić je naručen, a zahtjev za sredstva proslijeđen je Fondu za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

- Suradnja s Odjelom za financije u svezi plana nabave, pravilnika o bagatelnoj nabavi te izrade 

plana za iduću godinu. 

 

NIKOLA MUVRIN 

- Uređivanje groblja za blagdan Svih svetih. Ovaj tjedan naglasak je na groblju u Delnicama – 

orezivanje, košnja, uređenje cijelog okoliša groblja. Na ovom groblju postavljen je lavabo uz 

mrtvačnicu. Također je popravljen zid u dužini od 30-ak metara od ulaza sa starog prema novom 

groblju. Iduće godine slijedi nastavak radova na tom zidu. Dogovorena je izrada novih grobnih 

mjesta. Također, trebalo bi urediti staze na groblju no sve je vezano uz naše financijske 

mogućnosti, stoga će se iste nasipati pijeskom. 

 

PETAR HRG 

- Prema smjernicama dogovorenim na koordinaciji nastavljamo aktivnosti vezane uz Delničku 

adventsku bajku, dovršava se ugovor s HŽ s kojima se definiraju polasci iz Ogulina i Rijeke, 

priprema se marketinški dio s radio postajama Rijeke i Istre. 

- Natječaj „27 susjedstava“ u sklopu projekte „Rijeka - prijestolnica kultura. 

- Predstavljanje strategije turizma PGŽ. 

- Komunikacija s Agencijom „Novasol“ iz Rijeke. 

- Priprema materijala za sjednicu Turističkog vijeća i Skupštine. 

 

ZVEZDANA JERKOVIĆ 

- Problematika vezana uz kuhinju Dječjeg vrtića: Radi se o prenamjeni prostora unutar Vrtića 

kako bi se u prostoru koji se sada koristi kao soba za odgojitelje mogla smjestiti kuhinja. Prostor 

kompletno treba urediti, problem je financijske prirode jer treba maknuti dio zida, kupiti 

kuhinjski namještaj, postaviti zidne i podne pločice, osigurati ventilaciju, provući instalacije 



struje i vode, a tu su i sami radovi. Radi se o velikom projektu te moli za pomoć. Gordana Piskač 

saznala je da se u radove može ići bez građevinske dozvole, ali se mora ishoditi glavni projekt 

i dobiti sve suglasnosti od javno pravnih tijela, izraditi troškovnik, provesti javnu nabavu. Đulio 

Jusufi naveo je da u Financijskom planu Vrtića taj zahvat nije naveden. Zvezdana Jerković 

navodi da se sve dogodilo kasnije kada se OŠ odlučila za jedno smjenski. Gradonačelnik: U 

školskoj kuhinji kuhat će se za Vrtić toliko dugo dok Vrtić ne riješi problem svoje kuhinje. 

Zvezdana Jerković na kraju je istaknula problem premalenog prostora jer, osim kuhinje nema 

prostora za medicinsku sestru, nestaje prostor za odgajatelje. 

- Suradnja s Knjigovodstvenim servisom. 

- Ažuriranje podataka za web stranicu. 

- Pripreme za Mjesec knjige. 

 

MIRNA JANEŠ 

- Potpisan je ugovor o radu sa Snježanom Pleše kako bi smanjili nezaposlenost žena koje spadaju 

u kategoriju teže zaposlenih. 

- Dostava zahtjeva za isplatom sredstava prema općinama u Gorskom kotaru s kojima imamo 

sklopljene ugovore. 

- Izrada faktura korisnicima koji sami plaćaju uslugu. 

- Kontrola djelatnika i obilazak korisnika. 

- Korisnicima će se pružiti sve potrebne usluge. 

- Izrada zahtjeva za isplatom sredstava prema PGŽ za kvartalno razdoblje od srpnja do rujna. 

- Sastanak sa svim djelatnicima. 

 

DRAŽEN RAČKI 

- Intervencija nije bilo. 

- Izmjena ulja, popravak klizne stalaže na vozilu, uređenje boksova na kamionu. 

- Reparacija freze za snijeg. 

- Izrada kape za dimnjak i montaža. 

- Dan tehnike. 

- Priprema vozila za zimu. 

- Na kombiju će se, zbog vode, skinuti podni tepih. 

 

ALEN UDOVIČ 

- Dogovori vezani uz hokejaška događanja ove zime. Imamo 4 turnira i 1 međunarodnu utakmicu 

i to dogovaramo s Hrvatskim savezom hokeja na ledu. 

- Redovno održavanje objekta u Delnicama – vidjeti što je sa strojem koji je na servisu. 

- Niz aktivnosti za daljnju pripreme zimske sezone na Platku – žičare, organizacija rada 

postojećih ljudi, priprema za zapošljavanje sezonaca za zimu, organizacija obuke za rad. 

- Redovne aktivnosti, administrativni dio. 

 

GORDANA PISKAČ 

- DPU uređenja Centra Delnice – izmjene i dopune dostavit će se Zavodu za prostorno uređenje, 

podnijet će se pisani zahtjev za dostavu posebnih uvjeta javno pravnih tijela. Rok za dostavu je 

30 dana. 

- Odgovor PGŽ vezano za sporazum sa izvršiteljima oporuke pok. J. Majnarich. 

- Suradnja s izviđačima koji su dostavili pismo namjere i traže sastanak. 

- Dobiveno je pismeno očitovanje HŠ vezano za problem potkornjaka u Parku. 

- Izrađeni su podaci o zemljištu na kojem su smještene romske obitelji u Brodu na Kupi. Podatke 

je dala predsjedniku MO g. Klobučaru. 

- U tijeku je natječaj za prodaju zemljišta u PZ Kendar (svi zainteresirani subjekti su 

obaviješteni). 

- Očekuje se ispravljeni projekt ceste Kendar u smislu katastra, slijedi podnošenje zahtjeva za 

građevinsku dozvolu. 

- Kontakt sa ŽUC-e radi rješavanja problema oborinske odvodnje u Gučem Selu. 



- Pročelnica je zatražila odgovor od djelatnika GSC što je s izradom projektne dokumentacije za 

energetsku učinkovitost Kuglane. Davorin Klobučar navodi da je od Upravnog odjela za sport 

i kulturu dobiven odgovor da se po tom pitanju ništa ne radi dok se ne stvori potreba odnosno 

raspiše natječaj. Pročelnica i gradonačelnik su mišljenja da projekt i troškovnik moraju biti 

spremni kada se raspiše natječaj. Osim toga Rea Kvarner  izradila bi projekt za iznos od 30.000 

kuna, a s obzirom na to da se radi o županijskoj firmi treba vidjeti da li bi oni financirali taj dio 

jer, ukoliko ne bi potrebno će biti raspisati natječaj za izradu projektne dokumentacije. Osim 

toga puno toga moglo bi se prijaviti: krov, prozori, fasada, zamjena energenata s nafte na pelete. 

- Pročelnica je upitala što JUO treba raditi s obzirom na to da je župan proglasio elementarnu 

nepogodu zbog smrekovog potkornjaka. Gradonačelnik navodi da hitno treba sazvati sjednicu 

Povjerenstva. Imamo 8 dana za prijavu štete. Potrebno je stanovništvo putem radija obavijestiti 

da prijave štetu. Očekuju se veliki problemi zbog toga što su velikim dijelom površine koje su 

sada pod šumom u gruntovnici upisane kao oranice, sjenokoše, livade…. Poanta je uništiti 

potkornjaka, reagirati da se spriječi njegovo daljnje širenje, a da se imovinsko pravni problemi 

rješavaju naknadno. Ministarstvo je reklo da ima novaca za taj proces iz općekorisnih funkcija 

šuma.  

 

MARTINA PETRANOVIĆ 

- Završna izrada materijala vezanog uz sistematizaciju u JUO Grada Delnica. 

- Na traženje gradonačelnika detaljno će se proučiti materijal za zborove građana u mjesnim 

odborima što se planira organizirati do kraja mjeseca. 

- Proučavanje i davanje mišljenja na radnu verziju Procjene rizika u službama grada. 

- Izrada ugovora o kupoprodaji stana u Zagrebu. 

- Jučer je objavljen natječaj za prodaju zemljišta u PZ Kendar. 

- Izrada Poslovnika rada Stožera zaštite i spašavanja te izrada Godišnjeg plana. 

- Poslat će se obavijesti korisnicima zajamčene minimalne naknade da dostave brojeve računa za 

ogrijev. Gradonačelnik je zatražio da se Županiji uputi dopis da probaju inicirati izmjenu 

Zakona o socijalnoj skrbi na način da se ljudima u proljeće odobre sredstva za ogrijev ili da se 

kompenziraju iz našeg proračuna pa da ista uplate na jesen. Naime, drva se pripremaju u 

proljeće, što će ljudi sada s tim mokrim drvima, gdje će ih osušiti?  

- Korektura i lektura materijala za tisak u službenom glasilu. 

- Objava odluka sa sjednice Gradskog vijeća na webu. 

- Poslovi vezani uz Delničku adventsku bajku. 

 

 

Dovršeno u 8,55 

 

 

Tajnica gradonačelnika      Gradonačelnik 

Klaudija Kumpar      Ivica Knežević, dipl. iur. 


