
Z A P I S N I K  
s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica 

održane 26. svibnja 2010. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica 
s početkom u 16,05 sati 

 

 

Prisutni članovi Gradskog vijeća: Mladen Mauhar, Alen Janjušević, Ljubica Vujnović, Josip 
Gašparac, Jadranka Kruljac, Robert Abramović, Josip Horvat, Franjo Jakovac, Arijana Šercer, Tomo 
Vučić, Ivica Briški, Jelena Pavić Mamula, Tomislav Kezele, Miroslav Mihelčić i Gordana Savić. 

 
Osim članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju: gradonačelnik Marijan Pleše, zamjenica 

gradonačelnika Maja Kezele, direktor „Risnjak-Delnice“ d.o.o. Delnice Nikola Muvrin, predsjednica 
Komisije za priznanja Lidija Žagar, ravnatelj Centra za brdsko planinsku poljoprivredu Stara Sušica 
Dalibor Šoštarić, voditelji Odsjeka Tomislav Mrle i Đulio Jusufi, te djelatnice Jedinstvenog upravnog 
odjela Goranka Kajfeš, Sanda Bubanj, Klaudija Kozelički. 

Sjednici prisustvuju novinari Radija „Gorski kotar“ i Novog lista. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Mladen Mauhar pozdravio je sve prisutne. Konstatira da je 

prisutno 15 vijećnika i postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća predložio je da se, obzirom na goste na današnjoj sjednici, točke 

koje se odnose na Centar za brdsko planinsku poljoprivredu te na dodjelu javnih priznanja Grada 
Delnica, razmotre na početku sjednice. Predlaže dnevni red u izmijenjenom redoslijedu. Prijedlog je 
dao i vijećnik Horvat  koji se slaže s ovim prijedlogom no, obzirom na tok prošle sjednice i razlog 
odgode Izvješća o radu gradonačelnika predlaže da se ova točka dnevnog reda razmotri nakon odluka 
vezanih uz Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu i nakon odluka vezanih uz nagrade grada 
Delnica.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća pročitao je dnevni red s predloženim izmjenama u redoslijedu 

točaka: 
 
DNEVNI RED 
1. Odluka o izvješću o poslovanju Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu iz Stare Sušice 
2. Odluka o Planu poslovanja Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu iz Stare Sušice 
3. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Delnica za životno djelo u 2010. godini 
4. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Delnica za životno djelo u 2010. godini 
5. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Delnica za 2010. godinu 
6. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Delnica za 2010. godinu 
7. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Delnica za 2010. godinu 
8. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Delnica za 2010. godinu 
9. Odluka o dodjeli Povelje Grada Delnica za 2010. godinu 
10. Odluka o dodjeli Povelje Grada Delnica za 2010. godinu 
11. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2009. godine 
12. Vijećnička pitanja 
13. Odluka o određivanju maksimalne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 

namijenjenog za prodaju 
14. Odluka o imenovanju Povjerenstva Gradskog vijeća za odabir najpovoljnije ponude pri 

zakupu ili prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 
15. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH na području Grada Delnica 
16. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

RH na području Grada Delnica 



17. Odluka o Godišnjem obračunu Proračuna Grada Delnica za 2009. godinu 
18. Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog 

odnosa 
19. Odluka o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja 

radnog odnosa 
20. Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Grada Delnica u 2009. godini 
21. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra (Delnice, Kamenita ulica) 
22. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra (Delnice, Sajmišna ulica) 
23. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za poslove određivanja imena 

ulica i trgova na području Grada Delnica. 
 

Predsjednik pita da li se vijećnici slažu s takvim dnevnim redom. Ovaj dnevni red je 
jednoglasno prihvaćen s izmijenjenim redoslijedom. 

Vijećnik Alen Janjušević uputio je na povredu Poslovnika jer je, prema njegovom tumačenju, 
predsjednik trebao dati pojedinačno prijedloge na glasovanje. Mladen Mauhar kaže da se točke nisu 
dodavale ili izostavile već da se samo promijenio redoslijed – misli da to nije potrebno i pita vijećnika 
zašto to predlaže. Alen Janjušević kaže da nema veze ali da je pojedinačno trebalo dati prijedloge na 
glasanje. Tomislav Mrle pita vijećnika da pojasni svoj prijedlog. Naime pročitan je dnevni red s 
izmjenama i isti je izglasan. Mladen Mauhar predlaže da se vijećnici dizanjem ruku izjasne da li je 
došlo do povrede Poslovnika. Miroslav Mihelčić mišljenja je da je prijedlog vijećnika Horvata možda 
trebao biti izglasan, no budući se radi samo o zamjeni mjesta pojedinih točaka onda to nije potrebno. 
Tomislav Mrle navodi da nije došlo do skidanja ili dodavanja točaka nego do zamjene rasporeda 
točaka dnevnog reda.  

 
Na zapisnik s 9. sjednice Gradskog vijeća primjedbu je dao vijećnik Alen Janjušević. 

Primjedba se odnosi na vijećnička pitanja gdje je kod njegovog pitanja pod brojem 12. umjesto riječi 
demokratskog napisana riječ demografskog. Ističe da se radi o bitnoj razlici te o nepismenosti 
zapisničara. Mladen Mauhar navodi da se ne može govoriti o nepismenosti jer se greške, pa tako i 
pravopisne događaju. Ovu primjedbu predsjednik je dao na glasanje i vijećnici su ju prihvatili 
jednoglasno, no reagirao je vijećnik Janjušević rekavši da se radi o povredi Poslovnika budući se ova 
primjedba mora izmijeniti i o njoj se ne treba glasati. Odgovorio je predsjednik Gradskog vijeća 
rekavši da, kada je vijećnik Janjušević u pitanju, hoće da vijećnici odluče dizanjem ruke da li su za 
nešto ili ne. S prihvaćenom izmjenom Gradsko vijeće je jednoglasno prihvatilo zapisnik s 9. sjednice 
Gradskog vijeća. 

 
Točka 1. 

Slijedom prijave predsjednik poziva vijećnike da postave vijećnička pitanja. 
1. 

Nakon 12. točke dnevnog reda sjednicu je napustio vijećnik Tomislav Kezele te predsjednik 
konstatira da je sjednici prisutno ukupno 14 vijećnika. 

 
 
 

Točka 17. 
Materijal je dostavljen uz saziv. 
Gradsko vijeće je, nakon rasprave, sa 10 glasova za, 1. glasom protiv i 3 suzdržana glasa 

donijelo ODLUKU O GODIŠNJEM OBRAČUNU PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2009. 
GODINU. 

Odluka se prilaže i čini sastavni dio zapisnika. 
 
 

Točka 18. 
Materijal je dostavljen uz saziv. 



Gradsko vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo ODLUKU O PLAĆI I DRUGIM 
PRAVIMA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA IZ RADNOG 
ODNOSA. 

Odluka se prilaže i čini sastavni dio zapisnika. 
 

Točka 19. 
Materijal je dostavljen uz saziv. 
Gradsko vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo ODLUKU O NAKNADI ZA RAD 

ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA KOJI DUŽNOST OBNAŠA BEZ ZASNIVANJA 
RADNOG ODNOSA. 

Odluka se prilaže i čini sastavni dio zapisnika. 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik napisala     Predsjednik 
Klaudija Kozelički     Mladen Mauhar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Točka 1. 
Dalibor Šoštarić objedinio je izvješće za ovu i slijedeću točku dnevnog reda. Programi koje 

provodi Centar a usmjereni su na obiteljska poljoprivredna gospodarstva imaju dugogodišnji karakter. 
2009. godine u Centru radilo je 5 djelatnika, provodili smo 11 projekata o kojima je ukratko rekao 
nekoliko riječi. Radi se o programima: Razvoj voćarstva Gorskog kotara i zaobalja; Razvoj autohtonih 
proizvoda Gorskog kotara i zaobalja; Razvoj stočarstva na području Gorskog kotara i zaobalja; Razvoj 
vinogradarstva zaobalja; Razvoj pčelarstva Gorskog kotara i zaobalja; Poljoprivredna proizvodnja na 
OPG mehanizacijom centra; Razvoj ruralnog turizma; Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u RH; 
Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u PGŽ te Obnova trajnih nasada voćnjaka i vinograda. Od 
ostalih aktivnosti provodili smo sufinanciranje prijevoznih troškova otkupa mlijeka jer opadanjem 
brojčanog stanja stoke došlo je do upitnog otkupa mlijeka u pojedinim gradovima. Ishodovana je 
lokacijska i građevna dozvola odnosno dokumentacija za izgradnju poslovnog objekta no zbog ulaska 
u recesijsku godinu od toga se odustalo. Za 2010.  

 
 


